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Единственото наистина ценно
нещо е интуицията.
~ Айнщайн
Често можем да срещнем фразата: “Геният не се възпитава, той се
ражда.” Но какво всъщност е геният
и защо не всеки човек се изявява като
такъв? Какво в повече имат тези хора,
за да са това, което са? Какви качества развиват у себе си, за да бъдат…
– всъщност, за да бъдат творци е найточно казано. Вероятно именно тук е
разковничето. Творчеството. Може би
точно както тийнейджърският ми
ум преди цели 20 години е формулирал:
“Знанието трябва да идва отвътре, да
прониква сякаш по вътрешни – пространствени, смислови и енергийни
вечности. То не бива да идва само отвън и да се приема дословно, цяло и наготово. Творческо мислене – то, струва
ми се, въвежда, то води навътре.”
Но кое възпитание или образование е
способно да ни даде това, което “идва
отвътре”?! Струва ми се не и онова,
което претоварва ума ни с информираност, която дори не успяваме да
задържим дълго. Защото, както можем прекрасно да се убедим от добре
познатото ни шоу-игра – “Това го знае
всяко хлапе” на БТВ-то – много малко
от онова, което сме попивали послушно в клас, е останало след години в ума
ни. И дали изобщо го помним зависи
най-вече от личните ни интереси и
повсеместната известност на името
или факта. Информираността (образоваността, начетеността) е важна,
разбира се, но дали е най-същественото в живота? И тя ли е това, което
ни прави умни, а още повече гениални?

Едва ли… По моите наблюдения – онова, което стои в основата на идеите и
произведенията, които творците ни
донасят (оставят) е любовта – тази,
чрез която умът и сърцето намират
себе си в едно висше единство. Тогава
се раждат нови, “по-високи” неща.
В този ред на мисли напълно ще се
съглася с квантовия физик и автор на
популярната поредица “Транссърфинг
на реалността”: “Разумът не е способен да създаде нищо принципно ново.
Той може единствено да построи нова
версия на къщичка от старите кубчета. Разумът получава всички научни
открития и шедьоври на изкуството
от пространството на варианти с помощта на душата.” (из “Създател на
реалността”) Бих добавила само, че
без разумът пък, душата не би могла
да ни формулира и определи еднозначно, разбираемо, приложно… предметите на своите “слияния”. Или,
както Зеланд продължава: “Разумът
без душа и душата без разум са нищо.
А заедно притежават безгранични възможности!”
Мисля си, че огромната грешка на
съвременните методики на образование са, че игнорират в много голяма
степен именно необходимостта от
такова единство. Убедена съм, че за
всяко дете би могло да се намери нещо,
в което то да “гори” и оттам насетне
всичко останало само да си се нарежда. Но колко ли мъдрост трябва да
имат тогава учителите, за да виждат
и насърчават у всяко отделно дете
творческите страни?! Получават
ли учителите днес образование за
мъдреци? Хех. Е, някой (далечен) ден
може би… Мечти-мечти… :) EНТ
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~ Волфганг Моцарт –
само весел шегаджия или...

Известният незавършен
портрет на Моцарт от Ланге.

Йоханес Хризостомус Волфгангус Теофилус Моцарт

27
27 януари
януари 1756г.,
1756г., Залцбург
Залцбург –
– 55 декември
декември 1791г.,
1791г., Виена
Виена (Австрия)
(Австрия)

Истински гений без сърце е невъзможно, защото нито високият
ум, нито въображението, нито двете заедно правят гения.
Любовта! Любовта! Любовта! – ето душата на гения..
‘‘ Готфрид
Готфрид Жакен,
Жакен, вв албума
албума на
на Моцарт
Моцарт
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От нелепите филистерски легенди
за Моцарт, възникнали през неразбиращото го XIX-то столетие, три
легенди са най-широко разпространени, най-абсурдни, най-вредни и
изискват особено енергичен отпор:
1. Моцарт е “рококо”, 2. Моцарт
е “слънчев младеж” (като да е син
на слънцето – радостен, идеален)
и 3. Моцарт е “италиански композитор”.
Моцарт е “рококо” – това е най-лошата от легендите. “Бил ли е той наистина такъв – пита Шпехт – какъвто го вижда и възприема мнозинството: весел, изящен, остроумен,
галантен и влюбчив; наистина ли
музиката му е само грациозно рококо с понякога смущаващи трагикомистични елементи?” И по-нататък
Шпехт говори, че всяко десетилетие
е разглеждало Моцарт по свой начин и “може би най-фалшивото
изображение, възприето като правдиво, е за Моцарт с напудрена плитчица, с учтиво-весела лукавщина,
лекичко поръсена с непристойност,
представен като някакъв гений на
грациозно-размерната, предназначена за часовници музика – своего
рода Вато в музиката.”
Ако някога разгледат всички портрети на този “гений на светлината и любовта в музиката” и се
опитат да отхвърлят всичко, което е продиктувано от модата на
онази епоха, то ще бъдат смаяни
от енергията и яростната твърдост на неговото лице. Някои
портрети в профил на Моцарт

напомнят изписана от художник
глава на аскет с рязко издадена
брадичка и с енергичен нос: той
целият е воля!

‘ Г. Чичерин, “Волфганг Моцарт –
изследователски етюд”, стр. 60/1

*
Особено интересен е стремежът
на Моцарт да се смее над собствената си музика тъкмо в периоди
на най-голямо творческо напрежение.
Както съобщава Ланге, съпруг на
Алоизия, никога Моцарт не е сипел
такова изобилие от груби шеги,
такова непрекъснато чудачество,
както в онези периоди, когато е подготвял велико произведение; тогава
този контраст е достигал връхната
си точка. “В тези моменти той не
само говореше врели-некипели,
но понякога пускаше такива шеги,
каквито обикновено му бяха непривични. Разбира се, той нарочно не
държеше сметка за своето поведение. При това изглеждаше като че
абсолютно за нищо не мисли. Може
би под външната разпуснатост
умишлено скриваше причините
за вътрешното си напрежение,
може би му се е харесвало да поставя божествените мисли на своята музика в най-остър контраст с
приумиците на плоското ежедневие и да се опива от своего рода
ирония над самия себе си...”
Вътрешната напрегнатост, почти
непрекъсната,
непоносима
(от
Манхайм той пише на баща си:
“Аз, така да се каже, по цял ден
стърча в музиката.”) е била прекалено остра. Както разказват неговите приятели, през цялото време в
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него нещо ставало – той подскачал,
безспирно движел пръстите си; по
време на обяда изведнъж започвал
да тананика, мачкал салфетката,
скачал, сновял из стаята, пак сядал
и всичко това той вършел не рядко, а
постоянно... “Свещената жертва” на
Моцарт е била непрекъсната.
Лерт пише, че “веселостта на Моцарт е съзнателно самоотвличане от неговите душевни бури, от
душевното му неспокойствие, от
кипежа на мислите му, зад които
винаги е стоял образът на дебнещата смърт”.
‘ Г. Чичерин, стр. 145/6/7

*
Напоследък ме обземат такава тъга
и подтиснатост, че просто не ми се
живее.
‘ Волфганг Моцарт в писмо до
баща му от 1778 г.

*
Не мога да ти обясня какво чувствам
– това е някаква празнота, която ми
причинява почти болка – някаква
тъга, някакъв страстен копнеж, който не бих могъл да утеша и следователно той никога не ще премине,
а само от ден на ден все повече и повече ще се усилва.
‘ Волфганг Моцарт в писмо до
съпругата му от 1791 г.

*
Да, аз бих бил съвършено спокоен,
ако само не бях открил главния недостатък на моя син, а именно – той
е твърде ленив, отчасти може би
и твърде горд, или както там биха
могли да се нарекат всички качества, правещи човека бездеен. В други
случаи пък напротив – твърде нетърпелив, избухлив и съвършено
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неспособен да чака. Той е управляван от два вида напълно противоположни качества, които са или
твърде много, или твърде малко, но
средата отсъства всякога.

‘ Леополд Моцарт до барон Валдш,
писмо от 23 август 1782г.

*
Цялата литература за Моцарт
тръби за неговия “двоен живот” и
с право: това е една от основните
особености на Моцарт.
‘ Г. Чичерин, стр. 138

~ Образованост
Моцарт взимал книги от баронеса
Валдщетен, която е имала голяма
библиотека. От Манхайм той пише
на баща си, че винаги носи книга в
джоба си и щом има свободен час,
чете.
Неразбиращите еснафи още докато
бил жив го обвинявали, че малко се
интересува от другите композитори, а той пише, че няма сериозен
композитор, когото да не е проучвал
отначало докрай по няколко пъти.
Близкият приятел на Моцарт – Нимечек, пражки гимназиален учител,
го нарича “образован човек”, който
познава писателите на културните
нации, а в областта на теорията е голям музикален ерудит.
Аберт изтъква, че както собственото
му творчество, така и творчеството
на неговите колеги са заставяли Моцарт особено силно да размишлява.
Той е отстоявал гледището, според
което художникът трябва да бъде в
течение на всички направления на
своето време.
‘ Г. Чичерин, стр. 123/4/5
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~ Трудолюбие

Бъдете твърдо уверен, че аз обичам труда, а не безделието.

‘ Волфганг Моцарт в писмо до
баща му от 26 май 1981г.

*
И аз продължавам да работя, писането на музика не ме изморява
толкова, колкото безделието.
‘ Волфганг Моцарт в писмо до
Да Понте, 1791г.

*
Във връзка с композирането на цигулковите квартети той на два пъти
говори за “умопомрачителен труд”
и само това дори разобличава измислиците на всички идиоти, които
си въобразяват, че съчиненията му
просто ей-така са се изсипвали от
ръкавите му.

‘ Алфред Айнщайн, “Моцарт”, стр. 151

~ Новаторство, символизъм, полярност и синтез

Портрет на десетгодишния Волфганг от Ж. Гьоз.

Виждаме уловено характерното леко привеждане в раменете,
също тъй характерните скули и специфично остра брадичка.
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Шпехт предава речта на Феликс
Мотл при Моцартово честване
в Залцбург от началото на XX-то
столетие: “Той говореше за Моцарт
и в неговия глас, в който обичайно
имаше много простодушие, присъщо на виенския говор, се появи
патетична разпаленост, когато той
се опълчи срещу онези, които не
чуват у композитора нищо друго
освен весела закачка, леко рееща се
грация и сладост; които не долавят
нищо от възвишеното и святото,
от трагичната строгост, от страшната сила и преди всичко от необикновената смелост на неговото
творчество, обогатило музиката
с неочаквани възможности и с нео-

чаквани постижения в сферата на
звученето, на изразителността, хармонията, формата и в мелодичното
гласоводене. Моцарт е най-смелият
новатор измежду всички, които са
живели някога – каза той.”
‘ Г. Чичерин, стр. 49

*
Но твърде сполучлива е следната
формулировка на Мерсман. Той
говори, че у Моцарт “материалното
звучене” преминава в “символично
звучене”, говори за обективност,
стихийност, световна всеобщност на
Моцарт. “Не само да изрази тъмните сфери на душата, но и чрез изразяването им да ги превъзмогне – ето
какво стои като скрита заповед над
много негови теми.”
Тук най-точно е положителното
възприемане на всеобщия живот и
превъзмогването на скръбта в него
без унищожаването на скръбта.
Това е един от основните елементи на тази нечувана сложност на
Моцарт, която е тъй трудно да се
долови и още по-трудно да се формулира с думи.
‘ Г. Чичерин, стр. 196

*
Общото между Моцарт и Бах
е това, че тяхната сила изглежда
нараства успоредно със стесняването на пространството, с което
е свързана. Като си служи само
с намек, Моцарт влага цялата си
сила в най-малкото нещо по продължителност и по видимост.
‘ Мерсман, стр. 45

*
Това е една от причините за сегашния поврат към Моцарт, у когото
в най-висока степен има тъкмо
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интензификация и концентрация.
‘ Г. Чичерин, стр. 111

*
Ще припомня разказа на Рохлиц за
прощаването на Моцарт със семейството на кантора Долес, диригент
на хор в Лайпциг. В момента на
прощаването с него Моцарт написал два канона: единият елегичен,
другият комичен (“Прощавайте,
ние ще се видим отново!” и “Поплачете още като стари жени!”). Всеки
от тях звучал прекрасно, а когато
изпели заедно двата канона, се
получило не просто полифонично съчетание на различни теми,
а пълно органично единство на
слели се противоположности
– дотолкова странно, поразително,
особено дълбоко, разтърсващо, че
всички били страшно развълнувани, а самият Моцарт бързо извикал
“Прощавайте, деца!” и избягал.
Въпросът не е в техническия фокус
със съчетаване на различни теми, а в
органично сливане на контрастите
в едно цяло – вътрешно противоречиво, амбивалентно, с едновременно привличане и отблъскване..
Ние се спускаме в такава дълбочина
на световните сили, където единството на противоположностите
е реално. Рохлиц завършва своя
разказ с мисълта, че всеки добър
полифоник може да съедини разни теми, но в дадения случай се
е получило единно цяло, пълно
сливане на различията и в това е,
казва той, една от най-дълбоките
особености на Моцарт.
Аберт говори за дълбоките кризи на
Моцарт: отваря се нов кратер, тече
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лава в нова посока; главното обаче е
сливането на разните потоци лава в
единен загадъчен поток. Вътрешни
противоречия, проблема за границата между два свята, търсене
на все по-дълбок синтез, търсене
на монизъм, на обединяващи настроения и на основните световни сили – ето с какво е белязано
творчеството на Моцарт.
Моцарт е синтез не само между
миналото и бъдещето, но и между външната яснота и вътрешната загадъчност, органично сливане на противоположностите в
единно, вътрешно, най-сложно
състояние.
‘ Г. Чичерин, стр. 140/1/2/3

- За музиката
Не умея да пиша стихове, не съм
поет. Не умея да създавам светлина
и сенки, не съм художник. Не умея
с движения и жестове да изразявам
своите мисли и чувства, не съм танцьор. Но мога да се обърна към теб
с помощта на звуците, защото съм
музикант... Само Господ знае колко
те обичам, колко си ми скъп, затова
смирено се надявам и ти да продължаваш да ме обичаш все така и
снизходително да се отнасяш към
моите грешки – волни и неволни – и
към моите творби, които, ако рече
Бог, ще станат по-мъдри заедно
с мен.
‘ Волфганг Моцарт в писмо
до баща му

Но в същото време, както и чувствата – независимо от това дали те са
силни или не – никога не бива да се

изразяват така, че да будят отвращение, така и музиката – дори в найужасните ситуации никога не
бива да дразни ухото, а напротив,
трябва да доставя удоволствие на
слушателите и следователно – да
си остане музика.

‘ Волфганг Моцарт в писмо до баща му

*
Миналата сряда в нашата къща
имаше голямо угощение, на което
бях канен и аз. ... Г-н Фоглер absolument искаше да се запознае поотблизо с мен и от доста време ми
досаждаше с покани да му отида на
гости, но най-после победи високомерието си и ми направи първата
визита. ... Преди обяда той издрънка на прима виста моя концерт.
Първата част вървеше в prestissimo,
Андантето – в Allegro, а рондото
съвсем prestissimo. Баса през повечето време го свиреше различно
от написаното, а на места свиреше
съвсем различна хармония и даже
мелодия. При подобна бързина
нищо друго не е и възможно; нито
очите успяват да видят, нито ръцете
да хванат. И какво излиза? – такова
свирене на прима виста и --- според
мен е все едно и също. Слушателите (имам пред вид онези, които са
достойни да ги наречем така) могат
да кажат само, че са видели музика
и свирене на клавир. Те успяват да
чуят, помислят и почувстват толкова малко, колкото и той. Можете да
си представите, че беше непоносимо, защото не ми беше удобно да
кажа: “Много е бързо.” Всъщност
много по-лесно е да изсвириш
една пиеса бързо, отколкото бавно, защото в пасажите можеш

да изпуснеш сумати ноти, без
никой да забележи; но красиво
ли е? – В бързината можеш да
правиш промени и в дясната, и в
лявата ръка, без никой да види и
да чуе; но красиво ли е? А в какво
се състои изкуството да четеш на
прима виста? В това да изсвириш
пиесата в правилното темпо,
както трябва да е, да изпълниш
всички ноти, форшлази и т.н. с
такива expression и gusto каквито
са писани, тъй че слушателят да
има чувството, че я е композирал
този, който свири.

‘ Волфганг Моцарт в писмо до
баща му от 17 януари 1778г.

~ За смъртта
Доколкото смъртта, ако съдим трезво – е неизбежна участ, която очаква
всички нас, през последните години
си наложих да свикна с тази добра
приятелка на човечеството, така че
появата й вече не ме плаши. Мисля за нея спокойно и със смирена
душа. Благодарен съм на Бога, че
ми даде възможността да прозра,
че смъртта е ключ, с който отваряме вратата към царството на
истинското блаженство...
Затова всеки ден изричам благодарствена молитва към своя Създател и
от все сърце желая на събратята си
да споделят като мен тези чувства.
‘ Волфганг Моцарт в писмо до
баща му от 1787г.

*
Днес, на 2 септември същата година бях така нещастен – ненадейно
смъртта отне този благороден човек, най-добър и мил приятел и спа-
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сител на живота ми. За него е добре!
Но за нас – за всички нас, които добре го познавахме – за нас никога
няма да е добре, докато нямаме
щастието да го видим в един подобър свят и никога повече да не
се разделяме.

‘ Волфганг Моцарт в албума си

~ Нещо забавно
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Родната къща на Моцарт в Залцбург
Фотография © Александра Вали

Г-н Дюбей, за когото татко сигурно
си спомня, също участваше. Той е
ученик на Тартини. Предиобед даваше урок по цигулка на най-малкия син Карл и аз тъкмо се случих
там; никога не съм му имал особена
вяра. Но видях, че той влага в урока
голямо усърдие и когато се заприказвахме за концертно и оркестрово
свирене, ТОЙ РАЗСЪЖДАВАШЕ
МНОГО ДОБРЕ И ПОСТОЯННО
БЕШЕ НА ЕДНО МНЕНИЕ С МЕН;
тъй че си взех обратно предишните
мисли и дойдох до убеждението, че
съм срещнал много добър познавач
и акуратен оркестров цигулар. Затова го помолих да ни окаже любезността да заповяда следобед на
нашата малка академия. Започнахме с двата квинтета от Хайдн; но за
голяма жалост едва го чувах; той не
беше в състояние да изсвири дори и
4 такта без да сбърка. Не намираше
апликатура. Хич не се оправяше със
Sospir-ume. Най-хубавото му беше,
че бе много учтив и хвалеше квинтетите, иначе щях --- но не му казах
нищо, ами той всеки път сам си казваше: “Ах, моля извинете, пак се загубих! завързаничка пиеса, но хубава.”
Аз всеки път казвах: “Нищо, нищо,

тука сме си свои.”

‘ Волфганг Моцарт в писмо до
баща му от 6 октомври 1777г.

*

“Спомням си (и Бекке си потърка
челото), че когато свирих пред императора просто не знаех какво да свиря
и започнах да свиря фуги и подобни
детинщини, на които вътрешно се
смеех.” За малко да не се сдържа
и да му кажа: “Господине, вярвам
че сте се смеели, но едва ли толкова
много, колкото щях да се смея аз,
ако ви бях слушал.” Освен това той
ми каза (което е истина), че у императора се свири такава музика, че
и кучетата бягат от нея. Аз казах,
че винаги в такъв случай ме заболява главата, ако не успея да
се измъкна навреме. “О, не, аз пък
не обръщам внимание. Лошата
музика не ми действа на нервите;
но от хубава музика ми се е случвало да ме заболи глава.” Аз пък си
помислих: “Ами да, то се знае, че
слаба глава като твоята ще я хване главобол, като чуе нещо, което
не разбира.”
‘ Волфганг Моцарт в писмо до
баща му от 13 ноември 1777г.

~ Нещо тъжно
Келер, като цитира Шуриг, пише
за симфония № 25: “Между залцбургските творби, създадени през
периода от зимата на 1773г. до
лятото на 1774г., намираме едно
произведение, което не само със
своето възвишено настроение излиза извън съществуващите тогава предели, но във всички фрази и
неуравновесени изяви говори за
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душевно разкъсване на Волфганг.
В това сол-минорно симфонично
произведение революционната демонична същност на Моцарт – една
от страните на неговата природа,
проявяваща се още в детските му
години – достига точката на кипене.
Страстните мъчителни избухвания
на чувствата изникват вече не спорадично, а текат като широк поток и
освобождават душата, препълнена с
мъка и страдание. Идваме до убеждението, че техните случайни изяви
в предходните творби не са били
странни, появяващи се от време на
време капризи, породени от чисто
външно подражаване на чужда индивидуалност. Сега младият борец и
бунтар вилнее, излива се в сълзи и в
неприкрита художествена изповед,
от която възниква най-субективният
документ за цялото му предходно
инструментално творчество…”
Бащата на Моцарт прибрал,
скрил тази симфония. По-късно,
в писмо до сина си той пише:
“Това, което не ти прави чест, нека
по-добре да остане неизвестно. Затова аз нищо не дадох от твоите
симфонии, тъй като си знаех предварително, че в по-зрелите години,
когато благоразумието ти порасне, ти ще се радваш, че не са у никого – дори, ако сега, когато ги пишеш,
си доволен от тях.”
През 1781г., когато Моцарт работи над операта “Идоменей”, бащата пише на сина си, че трябва
да композира “музика и за дългите уши”. Моцарт обаче му отвръща, че в неговата опера ще има
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музика от различен тип, но “само
не и за дългите уши”.
‘ Г. Чичерин, стр. 96

~ Нещо и забавно, и тъжно

Фоглер е глупак, който си въобразява, че никъде няма по-добър
и по-съвършен от него... Изказва се
презрително за най-големите майстори. В мое присъствие се отзова
презрително за Бах1. Бах е написал
тук две опери, от които първата се
харесала повече от втората. Втората
е “Лучио Сила”. И понеже съм писал по същото либрето в Милано,
поисках да я видя. Знаех от Холцбауер, че Фоглер я има. Помолих го да
ми я даде. “С най-голямо удоволствие
ще Ви я изпратя още утре. Но няма
да видите нищо особено хубаво.” След
няколко дни ме видя и попита много подигравателно: “Е, видяхте ли
нещо красиво, научихте ли нещо от
тази музика? Особено едната ария е
толкова “хубава” – как беше текстът
й?” – обърна се той към един човек,
който стоеше до него. – “Коя ария?”
– “Ами оная отвратителна ария от
Бах, оная мърлящина. Да, Pupile amate.
Явно е бил пиян като я е писал.” Идеше ми да му оскубя плитката; но
се направих, че нищо не съм чул,
не му казах нищо и си излязох.
‘ Волфганг Моцарт в писмо до
баща му от 13 ноември 1777г.

Синът на Йохан Себастиян Бах – Кристиан Бах, с когото Моцарт се запознава
още като дете. – Б. р.
1

Витрина с бонбони Моцарт в Залцбург
Фотография © Александра Вали
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ГОТОВИ ЛИ СМЕ ДА ВЪЗПИТАВАМЕ ? !
подбрани откъси

Лозунгите на нашата образователна система наистина ме плашат, защото вместо да учи децата
ни как да мислят, тя ги учи какво да мислят. Трябва да си припомним какво е истинско обучение. Истинското обучение помага да се извадят на показ
дарбите, които всяко дете има. Помага им също
да разберат, че съществуват дарби и че не всички
дарби са еднакви.

‘ Елизабет Грийн, писател, лектор

ЖУРНАЛИСТ:
Ако използваме мисълта на
Калин Янакиев, че днешната
култура е “култура на релаксацията”, можем ли да говорим за днешните герои, като
за герои на релаксацията?
Защото те винаги са свързани с релаксиране – филмови
титани, спортни икони и богове от видеоигри...
ИНТЕРВЮИРАН:
Много интересен въпрос
– герои на релаксацията.
Мисля, че днес точно към
това се стремим, на това
учим и децата си. Но разпускането и релаксацията не са
състояния, в които можеш
да пребиваваш постоянно.
Трябва да си уморен от работа, от труд. Би трябвало
да се връщаме от почивката към труда, а правим
друго – сменяме начина на
разпускане. Но аз мисля, че
има и друг вид умора – от
безкрайната почивка. И
именно тук твоят въпрос
става актуален: култура
и герои на релаксацията.
Безкрайна релаксация – сякаш за това сме се родили
тук, на този свят; почивката да започва с раждането ни и да приключва едва с
нашата смърт.
‘ Из интервю на
Боряна Веселинова
с отец Константин
(Казанлък), 2006 г.
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Несполуката

Цели четиридесет години аз бях
свързан с възпитанието. През
първите двайсет са ме възпитавали, през вторите – аз започнах да
възпитавам. Не знам дали успях
навреме да се откажа от тази си
мисия. Имах достатъчно подбуди
да постъпя така, но главното беше
опасението, че след своята четиридесетгодишнина човек обича да си
внушава, че всичко, което върши,
е сериозно. Нещо по-лошо, тъй
като му остават все по-малко време
и смелост да се промени, той започва да вярва, че това, което прави, е и
правилно. Такова поведение винаги
крие опасност за околните. Но моята равносметка беше ясна. За двадесет години педагогични усилия
не успях никого да възпитам така,
както съм се надявал – нито себе си,
нито сина си, нито един мой ученик,
нито един мой студент.
Много пъти съм се питал: “Защо?
Защо не сполучих?” – “Сигурно не
съм имал нужните способности.”
Този отговор е честен, но не го намирам достатъчен. Щях ли да успея,
ако притежавах всички дарби и качества? Някакъв усет ми подсказва:
“Не. Пак не.”

‘ Георги Данаилов, из “Убийството на
Моцарт. Размисли за възпитанието”

В каква посока

По онова време аз се чувствах пълен с
нови идеи и заминавах за моя роден
град, за да работя с деца, преживели тежки травми. Струваше ми се,
че зная как такива деца могат да
преодолеят болезнените реакции
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и патологичните отклонения, които им пречеха да водят нормален
живот. С течение на времето обаче
установих, че методът ми се проваля. Наложи ми се да призная
собственото си невежество. За
мен си оставаше загадка по какъв
начин хората биха могли да се
освобождават от своето минало.
Когато сега се обръщам назад към
изминалите шест години, струва
ми се, че този опит не е бил напразен. И все пак имах потребност да
стигна по-далеч в търсенията си. Но
в каква посока? Как бих могъл да го
постигна?

‘ Джеймс Редфийлд, из
“Селестинското пророчество”

Същественото

Но тук (Политехническия институт
в Цюрих, Швейцария. – Б. р.) аз скоро се научих да откривам онова,
което може да те поведе към дълбочините, и да отхвърлям всичко
останало – всичко онова, което
претоварва ума и отвлича от същественото. Пречката обаче се
заключаваше в това, че за изпита,
ща-не ща, трябваше да се тъпча с
цялата тая “премъдрост”. Такава
принуда ме отвращаваше до такава степен, че цяла година след
вземането на окончателния изпит всяко размишление за научните проблеми беше за мене отровено. При това трябва да кажа, че
ние в Швейцария страдахме от тази
принуда, задушаваща истинската
научна работа, значително по-малко, отколкото страдат студентите на
много други места. Имахме всичко
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на всичко два изпита; през останалото време можехме да си правим
почти каквото си искахме. Особено
добре се чувстваше онзи, който като
мене имаше приятел, посещаващ
редовно всички лекции и съвестно
обработващ тяхното съдържание.
Това ми даваше свобода да избирам
занятията си чак няколко месеца
преди изпита, свобода, от която аз
широко се ползвах; свързаната с нея
нечиста съвест приемах като неизбежно, при това значително помалко зло. Всъщност почти чудо
е, че съвременните методи на
обучение още не са удушили напълно святата любознателност,
тъй като това нежно растенийце
изисква наред с поощрението
преди всичко свобода – без нея то
неизбежно загива. Голяма грешка
е да се мисли, че чувството на
дълг и принуждението могат да
спомогнат да се намира радост
в това да търсиш и да откриваш.
На мен ми се струва, че дори здраво хищно животно би загубило
жаждата към храната, ако успеем
да го накараме с помощта на бича
непрекъснато да яде, дори когато то
не е гладно, и особено ако принудително предлаганата му храна не е
избрана от самото него.
‘ Алберт Айнщайн, из
“Творческа автобиография”

Нужното

Преди десетина години в нашето огромно семейство избухна
епидемия от заушка и една вечер
най-малката ми сестричка, Франи,
я преместиха с все креватчето в ста-

ята, в която живеехме с по-големия ми брат Сиймор и в която се предполагаше, че няма микроби. Тогава аз бях на петнадесет години, а Сиймор на
седемнадесет.
Към два часа през нощта се събудих от плача на нашата нова съквартирантка. Известно време останах да стоя неподвижен, заслушан в нейния
рев, после чух, или по-скоро усетих, как Сиймор се размърда на съседното
легло. По онова време ние държахме на нощната масичка между двете
легла електрическо фенерче – за всеки случай – въпреки че, доколкото си
спомням, нито веднъж не бе ставало нужда да го използваме. Сиймор запали фенерчето и стана.
– Мама каза, че биберонът с млякото е на печката – обясних аз.
– Преди малко й давах – отвърна Сиймор, – но не е гладна.
Той се приближи в тъмното до библиотеката и зашари бавно с фенерчето
по полиците.
Аз се изправих в леглото.
– Какво си намислил? – попитах го.
– Смятам да й прочета нещо – каза той и взе една книга.
– Ти си луд! Та тя е само на десет месеца!
– Знам – отвърна Сиймор. – Но бебета имат уши и чуват всичко.
Тая вечер, при светлината на фенерчето Сиймор прочете на Франи едно
от любимите си произведения – една даоистка приказка. И до ден днешен
Франи се кълне, че помни как Сиймор й е чел.
Княз Му, повелител на Китай, казал на По Ло: Много години тегнат вече
на гърба ти. Има ли някой в семейството ти, когото мога да взема на
работа, че да ми избира конете вместо теб?” По Ло отвърнал: “Добрият
кон се познава по вида и стойката. Но конят-вихрогон – този, който не
се докосва до земята и не оставя следи – е нещо тайнствено и неуловимо,
неосезаемо като утринен въздух. Моите синове не са толкова надарени;
те могат да познаят добрия кон щом го видят, но коня-вихрогон – не могат. Обаче аз имам един приятел на име Чу Фан Као, търговец на дърва
и зеленчуци, който разбира от коне не по-малко от мен. Повикай го при
себе си.”
Княз Му така и сторил. И не след дълго изпратил Чу Фан Као да му търси
кон. След три месеца Чу се върнал и съобщил, че е намерил кон. “Оставих
го в Шахю” – обяснил той. “А какъв е този кон?” – запитал князът. “Сива
кобила” – бил отговорът.
Но когато довели коня, оказало се, че това е черен като катран жребец.
Крайно недоволен князът повикал при себе си По Ло. Твоят приятел, когото изпратих да ми търси кон, съвсем се посрами – казал княз Му. Че той
дори не може да различи жребец от кобила и черно от сиво!”
По Ло въздъхнал с облегчение. “Нима е постигнал такова съвършенство?
– възкликнал той. Тогава Чу струва десет хиляди пъти повече от мен. Аз
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не мога и да се сравнявам с него. Той прониква в стоежа на духа. Интересувайки се само от същественото, забравя незначителното; прониквайки
във вътрешните достойнства, губи представа за външните белези. Той
вижда това, което му е нужно и не обръща внимание на ненужното. Чу е
толкова мъдър, че би могъл да дава преценка за много по-важни неща, отколкото за качеството на конете.”
И когато изпробвали коня, оказало че той наистина нямал равен на себе си.
Възпроизведох тази приказка не само, защото винаги съм готов да препоръчам на родителите и по-големите братя на десетмесечни пеленачета да
им четат за умиряване хубава проза, но и по съвсем друга причина. Сега ще
опиша една сватба, която се състоя през 1942 г. Всъщност най-същественото, което искам да кажа е следното: откакто младоженецът слезе завинаги
от сцената, аз не мога да намеря на негово място друг, комуто да се доверя
в избора на кон.

‘ Джером Д. Селинджър, из “По-горе билото, майстори!”
(“Девет разказа. Семейство Глас”)

Което не нарушава цялостта

Но да се върнем назад: дългото, напечатано на машина писмо отпреди
четири години, което Зуи преглеждаше един понеделник следобед през
ноември 1955 г., явно често е било вадено от плика, сгъвано и разгъвано
в усамотение, тъй че сега имаше не само изцяло неапетитен вид, но беше
и скъсано на няколко места, особено по гънките. Както споменахме порано, автор на писмото бе Бъди – най-големият жив брат на Зуи. Писмото
бе направо безкрайно дълго, възмутително, снизходително, самонадеяно,
смущаващо пълно с повторения и наставления... и преливаше от обич. Накратко, това бе едно от ония писма, които получателят, независимо дали
иска или не, носи известно време в джоба си. От онези, които някои професионални автори обичат да цитират дословно.
Скъпи Зуи,
Току-що успях да разшифровам едно дълго писмо от мама, което получих
тази сутрин – все за теб... все Зуи та Зуи. Аз трябва да ти пиша, че целият живот е Пред Тебе и че ще е Престъпление, ако не се заемеш с твоята
Докторска дисертация, преди да си се впуснал безразсъдно в актьорския
живот. Не каза на какви точно науки иска да станеш доктор, но предполагам, че тя е по-скоро за математиката, отколкото за гръцкия, книжен
плъх такъв. Най-малкото – разбирам, че тя иска да имаш на какво да Разчиташ, ако тъй или иначе не излезе нищо от актьорската ти кариера...
Ние със Сиймор бяхме вече пълнолетни – той дори отдавна бе завършил
колежа, – когато вие с Франи се научихте да четете. На този етап нямахме истинско желание да ви натрапваме нашите любими класици

24

25

СП. ЕНТУСИАСТ 4/09 + СОЦИАЛНОСТ
– във всеки случай не със същото удоволствие, с което го бяхме правили за
близнаците и за Бу Бу. Знаехме, че няма начин един роден учен да остане
невежа и дълбоко в сърцата си всъщност не искахме да го правим, но бяхме
изнервени, дори изплашени от статистическите данни за разни малолетни педанти и университетски всезнайковци, които се превръщат в гении
от университета за отдих и развлечения. Все пак – както Сиймор бе започнал да вярва (а аз се съгласявах с него доколкото можех да видя смисъл),
много-много по важно беше, че образованието ще “ухае сладко под всяко
друго име”2, ако въобще не започва със стремеж към знание, а със стремеж
към незнание3, както е според дзен-будизма. Доктор Сузуки пише някъде,
че да получиш просветление – сатори4 – значи да бъдеш с Бог преди да е казал: “И да бъде Светлина!”
Ние със Сиймор мислехме, че е хубаво да ви държим далече от тази
светлина (поне толкова далече, колкото можем) и от всички по-нисши

Перифраза на Шекспир (“Ромео и Жулиета, II действие). – Б. пр.
Според дзен-будизма истинското знание е своего рода незнание, т.е. ирационално
познание за света, което не разрушава завършеността, цялостта на нещата. – Б. пр.
4
Според терминологията на дзен “внезапно просветление, прозрение”, постигнато
в потока на всекидневието. – Б. пр.
2
3
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светлинни ефекти – изкуствата, науките, литературната класика, езиците – докато и двамата бъдете в състояние да си представите да едно
съществуване, в което разумът познава източникът на всяка светлина.
Мислехме си, че ще бъде страшно полезно да ви разкажем (т.е. ако собствената ни ограниченост не ни попречеше) онова, което ни беше известно
за светците, архатите, будхисатвите, дживанмуктите – те поне знаят
нещо, или почти всичко, за този начин на съществуване. Тоест искахме
и двамата да знаете кои и какви са били Христос и Гаутама, и Лао Дзе, и
Шанкара, Хуи Нен и Рамакришна...
‘ Джером Д. Селинджър, из “Зуи” (“Девет разказа. Семейство Глас”)

Да забравим и да виждаме

Четирите шезлонга на семейство Макардъл с наредени на тях възглавници
се намираха в средата на втората редица отпред. Умишлено или не, Теди
седна по такъв начин, че нямаше пряк съсед нито отляво, нито отдясно...
Теди измъкна рязко от джоба на панталоните си малка куршумообразна
химикалка, отвори я и започна да пише, подложил бележника не на страничната облегалка, а на дясното си бедро... Той очевидно не чувстваше, че
един човек го наблюдава... Беше около тридесет годишен, а може би и помлад. Той се запромъква по пътеката към Теди...
– Здравей, малкия! – каза той на Теди.
Теди вдигна глава.
– Здравейте! – Той притвори бележника си, който се дозатвори от само себе си.
Никълсън кимна усмихнат.
– Как ти харесва Европа? – попита. – Остана ли доволен?
– Да, много.
Кои места посети?
Теди се наведе внезапно и се почеса по глезена.
– Ще ми е нужно много време, за да изредя всички места – бяхме с колата
си и изминахме много път. – Той се облегна пак. – Аз и майка ми стояхме
повечето в Единбург и Оксфорд. В спортния салон Ви казах, струва ми се,
че трябваше да бъда интервюиран и на двете места...
– Разбрах, че доста си ги объркал тия педанти в Бостън – каза Никълсън
без да сваля поглед от него. – След последния сеанс. Става дума за цялата
изследователска група на Лейдекър, ако съм разбрал правилно. Мисля, че
ти казах, че през юли имах доста дълъг разговор с Бабкок. Всъщност същия
ден чух и твоя запис. Доколкото схванах, ти си направил някои малки предсказания, които са ги смутили безкрайно. Така ли е?
Теди явно не го чу или не го слушаше. Той гледаше разсеяно някъде към
двата комина на спортната палуба.
– “Нищо в гласа на щуреца не показва кога ще умре.” – изтърси Теди неочаквано. – “В тази есенна привечер, този път е безлюден.” ...

27

СП. ЕНТУСИАСТ 4/09 + СОЦИАЛНОСТ

ХОРА и ИНСТИТУЦИИ
Никълсън спусна единия си крак от шезлонга, понаведе се и стъпка угарката от цигарата си.
– Доколкото разбирам – каза той, облягайки се отново назад, – ти се придържаш твърдо към теорията на Ведантизма за превъплъщенията.
– Това не е теория, това е по-скоро...
– Добре, добре – побърза да каже Никълсън. Той се засмя и вдигна шеговито длани като за благословия. – Засега няма да спорим по този въпрос.
Никълсън го наблюдаваше много внимателно.
– В последния запис, струва ми се, казваш че си бил шестгодишен, когато ти
се е случило нещо тайнствено. Така ли е?
– Бях шестгодишен, когато разбрах, че всичко е бог и косата ми се изправи
– каза Теди. – Спомням си, че беше неделя... Но аз можех да излизам от измеренията си доста често още като четиригодишен – допълни след малко
Теди. – Не винаги, но доста често.
Никълсън отново си извади цигарите, но без да откъсва поглед от Теди.
– Как човек може да излезе от измеренията си? – попита той и се позасмя.
– Погледнато най-елементарно, парче дърво си е парче дърво. То има дължина, ширина...
– Не, тъкмо тук грешите – отвърна Теди. – Всички мислят, просто така им се
струва, – че нещата свършват някъде. А не е така... Бихте ли си вдигнал само
за миг ръката? – помоли го Теди.
– Ръката ли? Защо?
– Така, само за миг.
Никълсън вдигна дясната си ръка на два-три пръста над облегалката.
– Тази ли? – попита той.
Теди кимна.
– Какво е това? – попита той.
– Какво искаш да кажеш? Това е моята ръка. Това е ръка.
– Откъде знаете? – попита Теди. Вие знаете, че това се нарича ръка, но откъде сте сигурен, че наистина е ръка? Имате ли някакво доказателство за
това?
Никълсън извади цигара от пакета и я запали.
– Откровено казано, това ми мирише на софистика от най-ниска проба
– каза той и пое дим. – Боже мой, това е ръка, защото е ръка. Преди всичко
тя трябва да има някакво име, за да се различава от другите неща. Искам да
кажа, че не може просто...
Вие сте просто логичен – каза невъзмутимо Теди.
– Какво съм? – попита Никълсън прекалено учтиво.
– Логичен. Давате ми напълно редовен, интелигентен отговор. А аз искам
да ви помогна. Питахте ме как излизам от измеренията си. Трябва да ви
кажа, че когато правя това, не прибягвам до логиката... Нали знаете ябълката, която Адам изял в райската градина. – за това се говори в Библията.
Знаете ли какво е имало в тази ябълка? Логика. Логика и разум. Мисълта
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ми е, че ако искате да видите нещата такива, каквито са, трябва да повърнете тази ябълка.
В този миг един стюарт с бяло сако, който обикаляше наоколо, се спря
пред Теди и Никълсън и ги попита ще вземат ли по един бульон. Никълсън
изобщо не му отговори, а Теди каза “Не благодаря” и стюардът си отиде.
– Ако не ти се иска да обсъждаш този въпрос, не се чувствай задължен да го
правиш – каза Никълсън внезапно и доста рязко. Той изтърси пепелта от
цигарата си. Но истина ли е, че си казал на цялата изследователска група на
Лейдекър – на Уолтън, Пийт, Ларсън, двамата Самюъл и всички останали
– къде, кога и как ше умрат? Истина ли е това или не? Ако не искаш, може и
да не говорим за това, но в Бостън се носи слух...
– Не, не е истина – подчерта Теди. Аз им посочих места и дати, при които
трябва много, много да внимават. Посочих и някои мерки, които може би
няма да е зле да вземат.
Никълсън мълчеше.
– Но не съм им казвал кога точно ще умрат. – Това е крайно неверен слух
– продължи Теди. – Можех да им кажа, но бях сигурен, че дълбоко в душите
си те не искаха да знаят. Макар да са преподавали по религия и философия,
те все пак много се страхуват от смъртта. – Теди се поизправи и млъкна за
малко. – Това е толкова глупаво. Защото човек само трябва да измъкне душата
си от тялото. Боже мой, всеки го е правил хиляди и хиляди пъти. Това, че не
си спомнят, още не значи, че не са го правили. Толкова е глупаво да се боят...
– Може би си прав – каза Никълсън. – Но си остава логичният факт, че независимо колко разумно...
– Толкова е глупаво – повтори Теди. – Нали познавате Свен? Човекът,
който се грижи за спортния салон. – Той почака, докато Никълсън кимна
утвърдително. – Добре, ако Свен е сънувал нощес, че кучето му е умряло,
той е спал много неспокойно, защото много обича кучето си. Но когато се е
събудил сутринта, видял, че всичко е в ред. Тогава е разбрал, че това е било
само сън.
Никълсън кимна.
– Каква ти е мисълта по-точно?
– Мисълта ми е, че ако кучето наистина беше умряло, положението би
било съвсем същото. Само че Свен няма да го разбере. Искам да кажа, че
ще се събуди чак когато самият той умре.
Теди скочи изведнъж.
– Съжалявам, но трябва да вървя вече – каза той, приседна внимателно в
самия край на шезлонга и си натъпка фанелката в панталоните.
Никълсън вдигна поглед към Теди и го задържа върху лицето му, задържайки по този начин и самия него.
– Какво би направил, ако ти дадат възможност да промениш образователната система? – попита той хитро. – Мислил ли си по този въпрос?
– Наистина трябва да вървя – каза Теди.
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– Отговори ми само на този въпрос
– настоя Никълсън. – Всъщност моята специалност е педагогика. Аз
това преподавам. Затова те питам.
– Ами... не знам какво точно бих
направил – отвърна Теди. – Но съм
сигурен, че няма да започна обучението с това, с което сега се започва в
училищата. – Той скръсти ръце и се
замисли. – Мисля, че първо просто
ще събера децата и ще ги науча как
да се отдават на размисъл и съзерцание. Ще се помъча да ги науча
как да познаят себе си, а не само да
знаят имената си и разни такива...
Дори няма да им казвам, че тревата
е зелена. Цветовете са само имена.
Мисълта ми е такава: кажеш ли им,
че тревата е зелена, те вече очакват
тя да изглежда по определен начин
– както ти си им внушил, – вместо
да я виждат по някакъв друг начин,

който може да бъде не по-лош, а
възможно е и много по-хубав...
– А няма ли опасност да се получи
цяло поколение невежи?
– Защо? Те няма да бъдат по-невежи
от един слон или една птичка, или
едно дърво – отвърна Теди. – Когато
едно същество е това, което е, и не
реагира по очаквания от нас начин, защо трябва да го наричаме
невежа?
– Не бива ли?
– В никакъв случай – отвърна Теди.
– Освен това, ако искат да научат
всички тия неща – разни названия и
цветове, - могат да ги научат, но покъсно, когато пораснат. А като начало аз бих ги научил да виждат нещата такива, каквито са, а не каквито ги
виждат любителите на ябълки.
‘ Джером Д. Селинджър, из “Теди”
(“Девет разказа. Семейство Глас”)
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Да бъдем
Аз съм засегнат неприятно от една
очевидност, която никой не признава. Животът на д у х а постоянно се
прекъсва и подновява. А единствено
животът на р а з у м а е постоянен
или приблизително постоянен. В
моите способности за анализ има
малко различия. Но д у х ъ т никак
не цени нещата, а смисъла, който
свързва нещата едни с други.
Да проумееш, съвсем не означава да разглобяваш, нито да
обясняваш. То е да се приближиш до онова, което се вижда.
Но за да виждаш, трябва първо
да участвуваш. Тежко чиракуване е това.
Някое внезапно просветление изглежда понякога, че може да отклони в друг път една участ. Но
просветлението е само внезапно
прозрение на духа, на един бавно
приготвян път. Вярно е, че в тоя миг
не чувствувам никаква обич, но ако
тая вечер нещо ми се разкри, то е,
защото съм донесъл с усилия моите
камъни за една невидима постройка. Аз приготвям един празник.
Няма да имам право да говоря за
внезапно проявяване вътре в мен на
някой друг освен мене, защото тоя
друг освен мене го изграждам аз.
Има една по-висша истина
освен възвестените от разума.
Нещо минава през нас и ни
управлява, нещо, което аз понасям, без да мога още да го
разбера.
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Качеството на свидетел винаги ме
е ужасявало. Какво съм аз, ако не
участвувам? За да съществувам,
мене ми е потребно да участвувам.
*
Поражение… Победа… Аз не умея
да си служа с тези формули. Има
победи, които въодушевяват,
има други, които израждат. Поражения, които убиват, и други,
които пробуждат… Единствената
победа, в която не мога да се съмнявам, е победата, която е скрита
в силата на семената.
Всеки, който стига до съзерцание се
превръща в семе. Всеки, който открие нещо очевидно, дърпа всекиго
за ръкава, за да му го покаже. Всеки,
който изобрети нещо, препоръчва
своето изобретение… Аз виждам
по-ясно принципа на победите:
оня, който си осигурява служба
на клисар или на прислужник
в построена катедрала е вече
победен. Но всеки, който носи в
сърцето си една катедрала, която
ще построи, е вече победител.
Победата е плод на любовта. Само
любовта открива образа, който тя
ще извае. Единствена любовта води
към него. Умът има цена само когато служи на любовта… Нито
умът, нито разсъждението са
творци. Ако скулпторът е само
наука и ум, ръцете му не ще бъдат гениални.
*
Какво трябва да се прави? Това.
Или обратното. Или нещо друго.
За бъдещето няма детерминизъм.
Какви трябва да бъдем? Ето съ-

Катедрала в Брюксел
Фотография © Александра Вали
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ществения въпрос, защото единствено духът оплодява ума. Той го
оплодява с бъдещото произведение.
Умът ще го изведе до края. Какво
трябва да прави човекът, за да създаде първия кораб? Формулата е
прекалено сложна. В края на краищата този кораб ще се роди от хиляда противоположни действия. Но
какъв трябва да бъде тоя човек, че да
го създаде? Тук аз търся творението в
неговите корени. Той трябва да бъде
търговец или войник, защото тогава
поради обич към далечните страни
бездруго ще вдъхнови техниците,
ще привлече работниците и един
ден ще пусне своя кораб! Какво
трябва да сториш, та цяла гора да
хвръкне? О, това е много мъчно…
Какво трябва да бъдеш? Трябва да
бъдеш пожар!
*
За лишен път усетих чувството
на някакво чудодейно родство.
Човекът, който тая вечер живее в
мене, продължава да брои своите
хора. Човекът – общо мерило за
народите и расите.
Тоя тук се връщаше в къщи е целия
си склад от грижи, мисли и видения.
Със своя собствен товар, заключен в
него самия. Аз бих могъл да се приближа до него и да му заговоря. По
белия селски път ние бихме разменили няколко свои спомени. Така,
когато се срещнат навръщане от
далечните острови, търговците си
разменят съкровища. В моя цивилизован свят оня, който се различава
от мене, вместо да ме ощетява, ме
обогатява. Нашата общност се
основава – над нас – в човека.
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Моята цивилизация е изградена
върху преклонението пред човека,
съзиран през отделните личности.
В продължение на столетия тя искаше да покаже човека, както би
научила хората да разпознават една
катедрала през камъните. Тя бе възхвалявала тоя човек, който се възвисяваше над отделните личности.
Защото човекът на моята цивилизация не се определя, като се
изхожда от хората. Човеците се
определят чрез него. В него, както във всяко духовно същество,
има нещо, което материалите, от
които е съставено, не го обясняват. Една катедрала е нещо съвсем
друго, а не количество камъни.
Тя е геометрия и архитектура. Не
камъните определят катедралата,
а тя обогатява камъните със своята
собствена значимост. Тия камъни се
облагородяват, бидейки камъни на
катедрала. Най-различни камъни
служат на нейното единство. В своята тържествена религиозна песен
катедралата поглъща всичко, дори
и капчуците с най-гримасничещи
лица. Ала постепенно аз бях забравил моята истина. Бях повярвал,
че човекът представя всички хора,
както Камен представя всички камъни. Аз смесвах катедралата с купа
камъни и наследството постепенно
изчезна. Трябва да се възстанови
човекът. Това е есенцията на моята култура. Той е крайъгълният
камък на моята общност. Той
е принципът за моята победа.
Лесно е да се установи ред в едно общество, като всеки се подчинява на
точно определени правила. Лесно е

да създадеш един сляп човек, който
се покорява, без да протестира, на
един господар или на някоя догма.
Но по-голям успех е, ако искаш
да освободиш човека, да го накараш да властвува над самия
себе си.
Но какво значи да освобождаваш?
Ако освободя в някоя пустиня
човек, който не усеща нищо, какво значи неговата свобода? Има
свобода само за “някого”, който
върви занякъде. Да освободиш
тоя човек, значи да му вдъхнеш
жажда и да му начертаеш път
към някой кладенец. Само тогава
той ще може да избира постъпки,
които не ще бъдат лишени от значителност. Да се освободи някой
камък, не означава нищо, щом той
няма сила да пада. Защото и като
бъде освободен, камъкът няма да
отиде никъде. Но моята цивилизация поиска да основе човешките
отношения върху преклонението

пред човека – отвъд отделната
личност, та държането на всеки
към самия себе си или към другите
да не бъде вече сляпо възприемане
обичаите на мравуняка, а свободна
проява на обичта.
Невидимият път на земното привличане освобождава камъка. Невидимите склонове на обичта освобождават човека. Моята цивилизация
поиска да направи от всеки човек
посланик на един и същ принцип.
Тя смята отделната личност като
път или послание на някой поголям от личността и за нейното
възлизане тя й даде свободата да
върви по намагнитени посоки. Аз
зная много добре произхода на това
силово поле.
В продължение на столетия
моята цивилизация съзерцаваше Бога през хората. Човекът
бе сътворен по Божия образ.
Почитаха Бог в човека. Хората
бяха братя чрез Бога. Това отражение на Бога придаваше едно
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достойнство на всеки човек, което не може да се отнеме.
Отношенията между човека и Бог
основаваха очевидно длъжностите
на всеки към себе си и към другите.
Съзерцанието на Бога установяваше равенство между хората,
защото те бяха равни чрез Бога.
И това равенство имаше ясно значение. Защото не можеш да бъдеш
равен освен чрез нещо. Войникът
и капитанът са равни чрез нацията. Равенството е дума, лишена от
смисъл, ако това равенство няма
чрез какво да се свърже. Аз разбирам ясно защо това равенство
– равенство на Божиите права,
които минават през отделните
личности, не позволяваше да се
ограничи издигането на отделната личност: Бог можеше да реши
да си послужи с тая личност за
Път. Но тъй като въпросът също
бе за равенството на Божиите права
“над” отделните личности, каквито и
да са, те бяха подложени на същите
задължения и на същото зачитане
на законите. Изразявайки Бога, те
бяха равни в правата си. Служейки
на Бога, те бяха равни в задълженията си.
Разбирам защо равенството, установено чрез Бога, не носеше
нито противоречия, нито безредие. Демагогията прониква, когато поради липса на общо мерило
принципът на равенството се изражда в принцип на еднаквост.
Тогава войникът отказва да отдава
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чест на капитана, войникът би показал уважение към отделна личност,
а не към нацията. Моята цивилизация, наследявайки Бога, направи
хората равни чрез човека.
Разбирам произхода на почитта на
хората едни към други. Ученият
дължеше почит на корабния черноработник, защото чрез черноработника той почиташе Бога,
чийто посланик също беше
черноработникът. Каквито и да
бяха стойността на единия и посредствеността на другия, никой
не можеше да изисква друг човек
да му стане роб. Един посланик
не може да бъде унизен. Но тая
почит към човека не влечеше унизително преклонение пред посредствеността на отделната личност,
пред глупостта или невежеството,
защото преди всичко зачитано бе
това качество на Божи посланик.
Така обичта на Бога създаваше между хората благородни отношения,
тъй като техните делови връзки
бяха както между посланик и друг
посланик, независимо от качеството на отделиите личности. Моята
цивилизация, наследявайки Бога,
установи през отделните личности почитта на човека.
Разбирам произхода на братството
между хората. Хората бяха братя
чрез Бога. Не можеш да бъдеш
брат освен чрез нещо. Ако няма
възел, който да ги обединява,
хората са само наредени един до
друг, а не свързани. Не можеш да
бъдеш чисто и просто брат. Мои-

Фотокарина Scarlet Flower ’ Автор © Лев

Савитский

37

СП. ЕНТУСИАСТ 4/09 + СОЦИАЛНОСТ
те другари и аз сме братя “чрез”
групата 2/33. Французите “чрез”
Франция. Моята цивилизация, наследявайки Бога, направи хората
братя чрез човека.
Разбирам значимостта на задълженията за милосърдие, които ми
проповядваха. Милосърдието през
отделната личност служеше на
Бога. То се дължеше на Бога,
колкото и незначителна да беше
отделната личност. Това милосърдие не унизяваше оня, към когото се
проявяваше, нито го обвързваше с
веригите на благодарността, защото
дарението бе отправено не нему, а
Богу. От друга страна, милосърдието никога не беше почит, въздавана на посредствеността, на
глупостта или на невежеството.
Лекарят смяташе за дълг да излага
живота си, когато лекуваше и найобикновения болен от чума. Той
служеше Богу. Той не се унизяваше
от безсънната нощ, прекарана до
болничното легло на някой крадец.
Така моята цивилизация, наследница на Бога, служейки си с отделната личност, направи от милосърдието дарение за човека.
Разбирам дълбокото значение
на смирението, изисквано от отделната личност. То съвсем не я
унизяваше. То я възвисяваше. То
й уясняваше нейната роля на посланик. Също както я задължаваше
да почита Бога през другите, задължаваше я да го почита в себе си,
да става пратеник на Бога, запътен
към Бога. То й налагаше да забрави
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себе си, за да се извиси, защото ако
отделната личност се прехласва от
собствената си значителност, пътят
тутакси се превръща в стена. Моята
цивилизация, наследница на Бога,
проповядваше също тъй уважение
към себе си, с други думи, уважение
към човека през самия себе си.
Разбирам най-сетне защо обичта
към Бога установи между хората
отговорност един към друг и им
наложи надеждата като добродетел. Тъй като тя правеше всеки
от тях посланик на един и същи
Бог, в ръцете на всеки лежеше спасението на всички. Никой нямаше
право да се отчайва, тъй като беше
пратеник на друг, по-голям от него
самия. Отчаянието бе отрицание на
Бога в себе си. Задължението на надеждата би могло да се изрази така:
“Значи ти се смяташ толкова значителен? Какво глупаво самомнение
има в твоето отчаяние!” Моята
цивилизация, наследница на Бога,
направи всеки отговорен за всички
хора и всички хора отговорни за
всекиго.
Отделната личност трябва да се
пожертвува за спасяването на един
колектив, но тук не е въпрос за
една глупава аритметика. Въпросът
е за уважението към човека през
отделната личност. Наистина величието на моята цивилизация
е в това, че сто миньори смятат
за свой дълг да рискуват живота
си, за да спасят само един затрупан миньор. Те спасяват човека.
В тая светлина разбирам ясно

значението на свободата. Тя е
свободата на растеж на дървото
в силовото поле на семето. Тя е
климатът за възвисяване на човека. Тя прилича на благоприятен
вятър. Благодарение само на вятъра
платноходите са свободни в морето.
Така построен, човек би разполагал
с могъществото на дървото. Какво
пространство биха покрили неговите корени! Какви човешки сокове би
изсмукало то, за да блеснат после
под слънцето!
Но аз обърках всичко. Аз прахосах
наследството. Оставих да изгние понятието човек. Но за да спаси това
преклонение пред един принцип,
съзерцаван през отделните личности, както и високото качество на
човешките отношения, които създаваше това преклонение, моята
цивилизация бе изразходвала значителна енергия и дарби. Всички
усилия на “хуманизма” бяха насочени само към тая цел. Хуманизмът
си бе поставил за изключителна
задача да осветли и да увековечи
превъзходството на човека над отделната личност. Хуманизмът бе
възхвалявал човека. Но когато трябва да се говори за човека, езикът става неудобен. Човекът се различава
от човеците. Ако се говори само
за камъни, нищо съществено не
се казва за катедралата. Нищо
съществено не се казва за човека,
ако искат да го определят чрез
качествата на човеците. Хуманизмът работи по тоя начин в една
посока, която бе предварително
преградена. Той искаше да уста-

нови понятието човек чрез логични
и нравствени доводи и да го пренесе
така в съзнанията.
Никое словесно обяснение никога
не ще замести съзерцанието. Единството на едно духовно същество не
може да се предаде чрез думи. Ако
бих пожелал да внуша на хората
обич към отечеството или към някой имот, каквато тяхната цивилизация не познава, не бих разполагал
с никакъв довод, за да ги развълнувам. Един имот се състои от нивя,
пасища и добитък. Всяко от тях и
всички заедно служат за обогатяване. И все пак има нещо в имота, което се изплъзва от анализа на материалите, тъй като има собственици,
които от обич към имота си биха се
опропастили, за да го спасят. А тъкмо това “нещо” облагородява със
специално качество тия материали.
Те стават добитък на имота, ливади
на имота, нивя на имота… Така ставаш човек на една родина, на един
занаят, на една цивилизация, на
една религия. Но за да твърдиш, че:
принадлежиш на подобни духовни
същества, трябва предварително да
ги създадеш в себе си. И там, дето
не съществува чувство за отечество,
никакъв език не ще го занесе. Духовното същество, на което твърдиш, че принадлежиш, се създава
само чрез дела. Едно същество не
е от царството на думите, а от
царството на делата. Нашият
хуманизъм пренебрегна делата. И
неговият опит пропадна.
Това съществено дело има сега
име. То е – жертвата. Жертва не

39

СП. ЕНТУСИАСТ 4/09 + СОЦИАЛНОСТ

ХОРА и ИНСТИТУЦИИ
значи нито отрязване на някоя
част от тебе, нито покаяние. Тя
е по същината си дело. Тя е дар
от самия тебе на съществото,
на което твърдиш, че принадлежиш.
Може да разбере какво е един имот
само оня, който ще пожертвува за
него част от себе си, който ще се
бори, за да го спаси и ще се труди,
за да го разхубави. Тогава ще почувствува обичта към имота. Един
имот не е сбор от материални
интереси – в това е грешката. Той
е сбор от дарения. Дотолкова, доколкото моята цивилизация се
е осланяла на Бога, тя е спасила
това понятие за жертвата, което
установяваше Бога в сърцето на
човека. Хуманизмът пренебрегна
съществената роля на жертвата.
Той сметна, че може да превъзнася
човека с думи, не с дела. За да спаси
през човеците образа на Човека, той
разполагаше само със същата тая
дума, украсена с главна буква. Ние
рискуваме да се плъзнем по опасна
наклонена плоскост и да смесим
един ден човека със символа на
средното аритметично или с общия
сбор на човеците. Ние рискуваме
да смесим нашата катедрала с купа
камъни. И постепенно загубихме
наследството. Вместо да утвърдяваме правата на човека през
отделните личности, ние почнахме да говорим за правата на
колектива. Видяхме да се вмъква
неусетно една нравственост на
колектива, която пренебрегва
човека. Тая нравственост може да
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обясни добре защо отделната личност е длъжна да се пожертвува за
общността. Но тя няма вече, без
словесни извъртания, да обясни
защо общността е длъжна да се пожертвува само за един човек. Защо е
справедливо хиляди души да умрат,
за да спасят само един от тъмницата на несправедливостта. Ние още
си спомняме това, но постепенно го
забравяме. А тъкмо в тоя принцип,
който толкова ясно ни отличава от
мравуняка, лежи преди всичко нашето величие.
Ние се плъзнахме – защото ни
липсваше резултатен метод – от
човечеството, което се крепеше
върху човека, към тоя мравуняк, който се крепи върху сбора на отделните личности.
Вярващите в тая религия ще се противят, ако мнозина миньори рискуват живота си за спасението на
един-единствен затрупан миньор.
Защото тогава купът камъни ще
бъде увреден. Те ще доубият тежко
ранения, ако той забавя напредването на армията. Те ще преценят благото на общността чрез аритметиката и аритметиката ще ги управлява.
С това ще загубят възможността да
се извисят над самите себе си. Като
последица те ще намразят онова,
което се различава от тях, тъй като
не ще разполагат с нищо по-горно
от себе си, в което могат да се слеят.
Всеки чужд обичай, всяка чужда
раса, всяка чужда мисъл неизбежно
ще стане за тях обида. Те не ще имат
способността да всмукват нещата,
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защото да преобразиш в себе си
човека, трябва не да го окастриш,
но да го изясниш на самия него,
да посочиш цел на въжделенията
му и ширина на устремите му. Да
преобразиш човека – това винаги
значи да го освободиш. Катедралата може да обсеби камъните, които
имат смисъл само като камъни на
катедралата. Но купът камъни не
обсебва нищо и поради липсата на
способност да обсебва той смазва.
Така е, но чия е вината?
Аз вече не се учудвам, че грамадата
камъни, която тежи много, надви
пръснатите камъни.
Все пак аз съм по-силният.
Аз съм по-силен, ако отново намеря себе си. Ако нашият хуманизъм възстанови човека. Ако
ние съумеем да създадем нашата
общност и ако, за да я създадем,
употребим единствения годен
за това инструмент – жертвата. И
нашата общност, такава, каквато я
бе създала нашата цивилизация,
не бе сбор от нашите интереси –
тя беше сбор от нашите дарения.
Аз съм по-силен, защото дървото е
по-силно от соковете на почвата. То
ги всмуква в себе си. Преобразява
ги в дърво. Катедралата е по-лъчезарна от грамадата камъни. Аз съм
по-силен, защото единствено моята
цивилизация има силата да свърже
в своето единство отделните различия, без да ги окастря. Тя оживява
извора на своята сила и в същото
време се утолява от него.
Когато тръгвах, аз исках да получавам, преди да давам. Напразно.
Също както в тъжния час по грама-
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тика. Трябва да даваш, преди да
получиш, и да градиш, преди да
обитаваш.
Моята обич към близките ми се е
създала чрез това кръвно дарение,
както майчината чрез дарението на
млякото. Тук е тайната. Трябва да
почнеш с жертвата, за да създадеш
обичта. Обичта може след това да
пожелае други жертви и да ги употреби за всички победи. Човекът
винаги трябва да направи първите
стъпки. Той трябва да се роди, преди да съществува.”
‘ Сент Екзюпери, из “Боен пилот”

Идеята

Моята статия “Присъдата” засяга
основната и най-висшата идея на
човешкото битие — идеята, че вярата в безсмъртието на човешката
душа е необходима и неизбежна.
Без висша идея не може да съществува нито човекът, нито нацията. А висшата идея на земята
е само една, а именно — идеята
за безсмъртието на човешката
душа, тъй като всички останали
“висши” идеи за живота, с които
може да живее човек, произтичат
единствено от нея. По този въпрос
могат да спорят с мен, но сега-засега
аз не влизам в спор и поднасям идеята си само голословно. Аз твърдя,
че съзнанието за собственото
ти безсилие било да помогнеш,
било да допринесеш поне някаква, макар и малка полза или
облекчение на страдащия човек,
при това когато си убеден в страданието на човечеството, може
да превърне обичта ти към чо-
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вечеството в омраза. Господата на
железните идеи, разбира се, няма
да повярват на това или пък изобщо
няма да го разберат; за тях обичта
към човечеството и неговото щастие
е нещо толкова евтино, толкова добре уредено, а пък и толкова отдавна така е съдено и писано, че дори
не си струва да се мисли за това. Но
нямам намерение да ги разсмивам
докрай: аз заявявам (и пак засега
голословно), че обичта към човечеството изобщо е немислима,
неясна и съвсем невъзможна без
вярата в безсмъртието на човешката душа. А ония, които са отнели на човека вярата му в неговото
безсмъртие и искат да я заменят
като висша житейска цел с “обич
към човечеството”, те, казвам аз,
вдигат ръка срещу самите себе
си, защото вместо обич насаждат
в душите на загубилите вярата си
единствено зародиша на омразата към човечеството. Нека мъдреците на железните идеи да свиват
рамене срещу това мое твърдение.
Но тая мисъл е по-сложна от техните сложнотии и аз вярвам, че някога
тя ще се превърне в аксиома за цялото човечество. Макар и това да го
казвам засега голословно.
Аз дори твърдя и се осмелявам да
заявя, че обичта към човечеството
изобщо като идея е една от найнедостижимите идеи за човешкия
ум. Именно като идея. Единствено
чувството може да я оправдае. Но
именно чувството е възможно само
заедно с убеждението в безсмъртието на човешката душа. (И пак
голословно.) С една дума, идеята
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за безсмъртието — това е самият
живот, живият живот, неговата
окончателна формула, главният
източник на истината и правилното съзнание за човечеството.

‘ Достоевски, из “Голословни твърдения”
(Събрани съчинения, том. 10)

Идеалът

А що се отнася до нравоучението
в края на бележката Ви, че “по-добре лоши идеали, но добра действителност”, трябва да Ви кажа,
че подобно пожелание е просто
неосъществимо: без идеали, тоест
без що-годе определени стремежи към нещо по-добро, действителността никога не може
да стане по-добра. Нещо повече,
с положителност може да се каже,
че ще се влоши. Аз поне оставям
някакъв шанс: може да сме зле, но
при един ясно осъзнаван стремеж
към нещо по-добро (ще рече, при
наличието на идеал за по-доброто)
някой ден може би наистина ще
се наканим и ще станем по-добри.
Това най-малкото не е чак толкоз
невъзможно, колкото допускането,
че е възможно да настъпи подобрение при едни “лоши” идеали, сиреч
— лоши стремежи.
‘ Достоевски, из “Вярно ли е твърдението:
По-добре лоши идеали, но добра действителност” (Събрани съчинения, том. 10)

От редактора

Всички тези уловени по-горе мисли ме доведоха до един въпрос:
дали прекалените условности,
рутината, разумно-прагматичните основания (и образования), не
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водят като свое естествено следствие – “сянка” – стремежът към
неразумните опиянения, екстазности, развлекателности, веселия?
Или “болестта” на човечеството
е в загубеното (недостигнатото)
чувство... виждане... за хармоничното единство на полярностите;
в липсата не на умствено, а на
интуитивно, вникващо знание? И
вдъхновено изграждане в него...?

Детето

EНТ

е свободната воля на Бога в чадата
земни. Като го сложите това дете в
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люлката – наляво и надясно, вие ще
намерите еволюцията му... И то си
се смее, а вие си мислите – това мъничко невежо бебче как се смее, пък
то си контактува. То има не толкоз
трагичната болка, колкото усетливостта, че е откъснато от един свят,
който му е толкова реален, колкото
му е дори по-малко реален света на
видимото. Защо? Защото още обитава там неговата астралност. А тази
астралност щом обитава там, затуй
се смее, хили се, плаче... Когато ме
попитаха защо плаче детето – дветри болки има то. Едната е да покаже, че скърби за света на отвъдното

и ние му даваме да се нахрани, за да
млъкне, т.е. веднага му даваме реален живот тука и то мълчи. Другата
тайна да плаче – това е пулсацията
на космоса в така нареченото Дихание. Вие не можете да го накарате
една аеробика да направи роденото
дете (нито пък някакви други гимнастики), за да направи дълбоко дишане. Един плач е дълбоко дишане,
защото то е в ритмиката на космичната даденост още. Затова за нас детето е една Космична воля. То диша
и прави дълбоко дишане, за да се
разгърне. Сковете го на едно място
и не го люлкайте, не му давайте да
плаче и ще видите, че... Бях започнал навремето една пиеса, която
не ми дадоха да покажа, това беше
“Рахитичното бебе на Свободата”.
На една сцена петнайсет минути
се отвиват пелените на едно дете и
накрая – едно рахитично бебе, наречено Свобода. Бебето на Отца никога не е рахитично, то е действено!
Пътят е съвършено ясен – Диханието ти дава право да се осъществиш
като битие, а битието е отговорност
– нещо, което за съжаление не се
улавя в цялостта.
Когато вземем детето като идея на
родената воля на Бога в тази планета, поставяйки го в люлката на законите, ние ще трябва да признаем
както майката, която го ражда, така
и волята на бащата, който трябва да
го отгледа. Това не е освобождаване
на майката от грижи, но волята на

отглеждането и отвеждането е на
това, което се нарича разумната
сила, приложната воля на ловеца,
пред пазителката на огъня на домашното огнище, на тази вечна весталка. И това не е разпределение, за
да се карат помежду си, а е приложност, на която трябва взаимно да се
благодари.
Така ще трябва да преценим този
хубав, голям ден – Ден на детето,
че е ден на оплодената воля на Бога
в живота, а в същото време и показаната радост, защото казахме, че
Радостта е усмивка на Мъдростта. А
майка, която не може да се усмихне на усмихнатото дете и която не
тръгва, когато то плаче, да му даде
гръд, за да се нахрани – тя не може
да има и радост. Това, което един
дом може да даде, то не е само обогатяване на речника на детето, то е
пълнота в душата му – че вечната закрилница, т.нар. весталка на дома,
пазителката на дома (раждащата
воина, раждащата поета) е готова
тя на жертва, повече от който и да
е друг. Отговорност пред Духа! Не
е въпросът само да дадем на детето
култура – да го научим на азбукито,
въпросът е тази вътрешна азбука,
с която изграждаме бъдещето на
Учителството, оттам и бъдещето на
Царствата Небесни, защото това са
поселници, които ще ходят между
Небе и Земя! Там е голямата тайна и
тя е голямата потреба.
‘ Ваклуш Толев, 1-ви юни 1996, гр. Варна
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из научно-популярния филм

ИНДИГО ЕВОЛЮЦИЯ
Чували ли сте за децата-индиго?
Младеж:
– Tова е вид по-широка осъзнатост сред младите
хора за това кои са, откъде идват…
Млада жена-полицай:
– Когато беше на 8 г. дъщеря ми каза, че е чакала
дълго, за да дойде на Земята и да ме избере за родител. Че има мисия... Може би тя е дете-индиго.

Според мен децата-индиго осъзнават в по-голяма степен това,
което ги заобикаля – видимото и
невидимото.

‘ Нийл Доналд Уолш, писател

*
Те имат дълбока духовна основа. Не религиозна. Духовна. Когато говориш с тях, независимо как
са били отгледани, всички те сякаш
знаят, че има велика Сила – нещо
отвъд видимия свят...

‘ Елизабет Грийн, писател, лектор

*
Ние всички сме деца на Бога. А те
са тези, които не са забравили неговите напътствия.

‘ Масару Емото, изследовател, писател

*
Тези млади хора поставят под
въпрос нещата, които им говорят
учителите или авторитетите, докторите и психолозите също.
‘ Трент Ничълс, физик, писател

*
Изглежда това са деца, родени
със специално възприятие. Или
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се случва навсякъде по света.
Защо са тук хората-индиго? Те са
тук, за да свържат като мост Небето и Земята.

‘ Елиах, младеж

особена мъдрост. Или специално
състрадание.

‘ Гари Зуков, писател

*
Наблюдавайки моето дете, забелязах че е чувствителна повече от
нормалното. Децата по принцип
са чувствителни, но тя още повече. Често има спомени от минали
животи. Самата тя не винаги знае
какво да прави с тях, но има едно
вътрешно познание за това кое
е истинско и кое не. Тези деца изглежда са по-нетърпеливи с неистинските неща и това понякога
води до сблъсък.
‘ Родител

*
Първо трябва да имаме чувствителност за това. Да имаме приемник
– като радио или кристал вътре в
нас. И то става като изчистим старите модели на страх и съмнение,
които са били част от нас. И когато
достигнем приемника в нас, ще се
свържем с индиговата вибрация. И
е невероятно, когато усетиш, че това

*
Децата-индиго имат достъп до
човешкия опит в по-голям мащаб,
в по-голяма дълбочина от повечето
хора. Те възприемат информацията за живота по различен начин.
Затова често такива деца биват неразбрани и погрешно определяни
като деца, страдащи от липса на
внимание или нещо друго. Истината е, че не нещо им липсва, а имат
в повече.
‘ Нийл Доналд Уолш, писател

*
Ако подтискаме духовните дарби
на децата си с транквиланти или
бързи закуски, които се продават
в училищата, ние буквално ги затлачваме, поставяме ги в химическа
усмирителна риза.
‘ Дорийн Въртшю, писател,
водещ на радио ток шоу

*
Опитваме се да ги натикаме в
ограничението на училищната
система, където ги принуждаваме да учат по малко от всичко.
Но това не е подходящо за тях. Те
искат да сграбчат една тема и да
се потопят в нея до мига, в който
погълнат цялото знание по въпроса. После да се върнат и да се
заемат с друга тема.
‘ Дейвид Леонард, възпитател

*
Напоследък нещата, които ги
учим са толкова объркани, или
поне тук, в тази страна. В училище

учим децата на лъжи за исторически личности, вместо да ги учим как
да преодоляват кризите в живота,
или да ги учим как да се хранят природосъобразно, или да ги учим на
земеделие, или как да медитират,
как да забавят пулса си. Какво става
с училището?

‘ Тевя Джоунс «Мъдрост», музикант

*
За нещастие нашата страна не
влага достатъчно средства в образователната система за неща, за които
наистина трябва финансова помощ.
Учителите и още много отдадени
хора правят невъзможното, за да
работят в тази система, която просто се разпада.

‘ Лесли Молисън, психоаналитик

*
В училище не трябва да учат децата само да запаметяват данни, а
да извадят на повърхността мъдростта, която те притежават.

‘ Нийл Доналд Уолш, писател

*
Нека видим определението на
думата “образование”. Тя идва от
гръцката дума “еducas” – това означава да извадиш навън скритата вътре мъдрост.
‘ Дона Грей Въртшю, възпитател
*
Лозунгите на нашата образователна система наистина ме плашат, защото вместо да учи децата ни как да
мислят, тя ги учи какво да мислят.
Трябва да си припомним какво е
истинско обучение. Истинското
обучение помага да се извадят на
показ дарбите, които всяко дете
има. Помага им също да разберат,
че съществуват дарби и че не всички
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дарби са еднакви.

‘ Елизабет Грийн, писател, лектор

*
УСВ е функция на човешкия мозък,
която ни позволява да създаваме
каквото си пожелаем, със силата на
мисълта си.

‘ Илчи Лий, изследовател
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*
УСВ означава “Увеличено сензорно
възприятие”. И ако успеем да увеличим възприятието на сетивата
си, ще можем да взимаме решения,
с които да се гордеем, ще се почувстваме по-уверени и, разбира се,
това ще ни направи по-щастливи.
Д-р Лий искаше да докаже теорията си, че с известна тренировка всички деца могат да развият своя УСВ
потенциал. С първата група деца
било проведено обучение, което показало, че преди тренировката те не
са имали никакви специални способности. Или поне не ги ползвали.
Но с малко обучение те постигнали
някои наистина забележителни резултати. В някои от УСВ тестовете
и тренировките, в които учениците
участвали, трябвало със завързани
очи да се научат да разпознават цветове и форми и дори думи. Други
ученици се научили да огъват лъжици и дори да залепят лъжици по
телата си, използвайки само силата
на ума си. Първоначално децата не
можели да правят това. Но след тренировките, в които много се смели
и забавлявали, учениците добили
увереност, че могат да се справят.
И действително накрая повече от
25% от тях успешно можели да разпознават изображения, картинки
и цветове със завързани очи, а 33% и

повече от тях се справили успешно
с лъжиците.
По-късно в Ашланд, САЩ, е проведен друг експеримент, който
потвърждава първоначалните открития. С група от 44 американски
деца, отново без специални способности или представи в началото, те
успели да направят забележителни
неща, използвайки мозъка си целенасочено.
‘ Лиса Лаковета, възпитател

Акиане, 10 годишна
Когато бях на 4 годинки имах
много видения, срещи с Бог, срещи с
хора… Бог е моето вдъхновение. Когато започнах да рисувам, си мислех, че всеки може да го прави. Но
когато пораснах, разбрах че трябва
да го споделя с другите. Когато
започнах да рисувам, Бог ми даде
идеи, за които дори не съм предполагала, които дори не разбирах.
Като пирамидите – аз дори не разбирам какво означавaт…
Обичам момента, когато рисувам
очите. Защото в тях изразявам
целия живот. Това не е мисъл, то
е като да сънуваш нещо. И в съня
си съзираш неща... Просто ги виждаш като написани. Знам, че това е
Бог, наистина го знам. Понякога се
питам защо само на мен е дал тази
дарба, защо не и на други хора. Понякога се разстройвам, че не мога
да намеря точната дума или точния
израз. Но когато започна да говоря
с Него, всичко изчезва. Той ме успокоява. Казва ми, че всичко е наред.
Аз познавам това усещане. Знам, че
е истинско и че другите хора също
могат да го усетят.
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УСВ семинари

АКИАНЕ, рисува

“Супер бавачка” –
от истински кошмар
до реална приказка

*
Момченце, 6 годишно
Идва при теб някой и ти задава въпрос. Пита те за живота си. Нещо,
за което не знаеш. Можеш да им кажеш какво е било, как се е случило и
всичко от този род. Тогава те просто
те поглеждат странно и ти казват, че
не си в ред.
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Автор РАЛИЦА БЛАГОВЕСТОВА
Има една интересна английска
теливизионна поредица за помощ
на семейства с буйни и непослушни
деца – “Супер бавачка” е заглавието
(“Super Nanny” в оригинал) с Джо
Фрост в ролята на “бавачката”,
която е по-скоро възпитателка
(временно) на родителите, а не на
децата. Отговорността за взаимоотношенията е в ръцете на зрелите
индивиди и затова трансформирането им започва с преглед на грешките в “ръководството” от страна на
родителите.
Всеки един от епизодите, които съм
гледала, ми е бил изключително
интересен, защото от началната
картина на плач, неразбория, писъци, истерии, кавги и “изтърваност”
в едно семейство – при това дори
ако родителите са очевидно много
любящи и безотказно старателни
в опитите си да овладеят дома си
– накрая винаги има почти до сълзи
щастлив преобрат с възцаряващо се
разбирателство и хармония. Децата

от вандалчета, какаквито ги виждаме, се превръщат в разбиращи и
любящи помощници, примерно, а
родителите от досадни падари или
“отсъстващи” духом автопилоти, се
превръщат в обичания ръководител, с който има време и за игри, а
има време и за важните, изискващи
дисциплина неща. Проблемите във
взаимоотношенията общо-взето се
оказват едни и същи, макар че има и
специфични такива за всяко семейство.
Най-основното, което аз забелязах, е
необходимостта от точни и адекватни послания към детето – с любов,
но и с твърдост. Тоест любовта да
не е удовлетворване на детски капризи, а твърдостта да не е насилие,
бой, пошляпване или повишаване
на тон (до крещене в един момент
– тъй като всичко по-малко, а дори
и това, излиза, че трудно върши
работа).
Работещата техника, която се преподава буквално във всеки епизод
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на предаването и има безусловен
успех, е наречена “мястото за непослушание”.
Какво представлява?
Мястото е различно за всеки дом, а
също и според възрастта на децата.
Може да бъде специално столче,
постелка, участък от стълбище, а за
по-големите – гостната стая, например. Това място никога не трябва
да се смесва с местата за игра, нито
може да е детската стая или спалнята! Именно, защото определените
места си имат свои определени послания в съзнанието на детето и не
бива да се смесват и объркват.
Как се ползва?
Когато детето направи нещо неприемливо и недопустимо (започне да
крещи без нужда, за да му се удовлетвори каприз; удря братчета,
сестрички и дори родители; говори
обидно и грозно; чупи, къса, руши
и т.н., за да се наложи), се слиза
на неговото ниво, буквално – като
се коленичи пред него например
(това е важно, за да да се избегне
отенъкът на заплашителност в поведението на родителя), поглежда
се в очите и му се обяснява с нисък,
но твърд тон, че поведението му е
неприемливо и се предупреждава,
че ще отиде на “мястото за непослушание”, ако продължи в същия дух.
То, естествено, продължава, защото
е свикнало да излиза на глава. Тогава, без да бъде предупреждавано
втори път (отново е важно да се
има пред вид – предупреждението
е еднократно, за да се утвърди в съзнанието на детето, че поведението
има незабавно следствие) се отвежда на “мястото” и му се обяснява
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също така спокойно, но твърдо, че
се е държало по неприемлив за
околните начин и ще постои на това
място 5 минути (примерно – дава се
по 1 минута за всяка навършена от
детето година), за да се успокои
и да се извини за стореното. В началото е трудно – кое излязло вече
от контрол дете ще седи мирно на
някакво столче или място за непослушание? Следва битката на търпението и последователността – ако
скочи да бяга и да си прави отново
каквото си иска, е хващано и връщано обратно, без да му се говори
повече. Единственото, което се иска
от родителя, е тихото постоянство.
И чудото става – накрая непослушникът винаги се успокоява и казва
с такова искрено съжаление “извинявай”, че почти задължително
получава прегръдка. Да не говорим
за усмивките. Така детето разбира
и още нещо – ценността и удоволствието от разбирателството, както и
несравнимото по качество получаване на внимание и обич... Много са
красиви тези сцени почти във всеки
епизод. Но...
Обективни ли сме?
Понякога, както е случаят с едно
от семействата, ние просто не сме
обективни и справедливи. Малката
дъщеря получава цялото обичливо
внимание на баща си. А заради
напълно излязлото от контрол поведение на детето – с постоянно
сменяни настроения и капризи,
налагани с крясъци, писъци, тръшкане, физическа агресивност към
майката, която поема цялата отговорност за дисциплинирането
му – нейната грижовност също

е постоянно на разположение на
момиченцето. В същото време се
получава, че по-големия син почти
изобщо не общува с родителите си.
Не получава от бащата разбиране
и внимание, а незачитане и пренебрежение – просто защото е момче и
трябва да свиква да му е трудно. Не
получава внимание и от иначе любящата майка, тъй като на нея не й
остава никаква енергия покрай поведението на по-малкото дете. Така
семейството получава едно красиво
и умно, но неудържимо, врещящо,
нервничещо и тръшкащо се постоянно малко момиченце (същинско
тиранче) – от едната страна, а другата – едно закръглено, флегматично и апатично, но чувствително и
добронамерено аутсайдерче, което
намира внимание само пред монитора с компютърните игри. Тъжна
и необяснимо контрастна гледка.
Не е никак лесно да се пренареди
подобен семеен модел. Но с добро
желание, от страна на отговорния
фактор в лицето на родителите, и с
добър специалист във временна помощ – се получава.
А най-работещото изглежда винаги
е приобщаването в съпричастност и
пълноценното ангажиране вниманието на детето.
Един друг от редовно показваните в
епизодите кошмари на родителите
е пазаруването с децата в супермаркета. Дълго и изтощително – с
постоянна борба да не пипат нищо
по равтовете, да не искат това-оноватрето-десето излишно нещо и да стоят в крайна сметка мирно наоколо.
Онова, което преобръща неизменно
ситуацията в случая е именно актив-

ното включване и ангажиране на децата в покупките. Толкова простичко и толкова ползотворно! Възлагането на отговорност и въвличането в
съпричастност направо преобразява
ежеседмичния родителски кошмар
в приказка. На децата им става интересно, не бягат, не буйстват и се
заемат да помагат с истинско усърдие да се напазарува планираното
от семейството. Превръщат се наистина в едни малки, сладки и дори
ентусиазирани помагачи.
Така че наистина има работещи техники!!! Но не се преподават в “училищата за родители”, защото важните неща по принцип очевидно не
се преподават в училищата.
(следва продължение)

ЯНА

ОГН

Фотография © Александра Вали
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Aвтори ЕСТЕР И ДЖЕРИ ХИКС

из “Изумителната сила на осъзнатото намерение”

Гений в предучилищна възраст “не
желае да слуша учителката си”.
Майката: Въпросите ми се отнасят до петгодишния ми син. Не ме
слуша.
Абрахам: Чудесно.
Майката: Не слуша никоя жена.
С мъжете е малко по-добре. Учителката му ме попита: “Можете ли
да го накарате да ме слуша?” А аз
й отговорих, че той дори мен не
слуша. И...
Абрахам: Кого слуша?
Майката: Предполагам себе си,
защото ми каза: “Разбираш ли,
живея живота си по свой собствен
начин, а ти правиш нещата по
твоя.” Казва: “Искам да се забав-

лявам.” А учителката му го пита:
“Джоузеф, защо не ме слушаш?
Защото не разбираш какво говоря
или защото не искаш?” Той отвърнал: “Не искам.” Затова тя пак ми
се обади. Каза, че е пробил дупка в
тетрадката си. Искал да го направи
и го направил. Аз му казах: “Джоузеф, не бива да правиш така.
Можеш да излъчваш каквато си
искаш вибрация, когато си имаш
свой дом, но сега си в моя и трябва
да вибрираш заедно с мен.” И след
това всичко се повтаря... Проблемът е най-вече в слушането. А
след това и майка ми се включва:
“Трябва да го напляскаш; трябва
да направиш това; трябва да на-

ТВОРЕЦ
КАТО
ДЕТЕТО
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правиш онова. На мен нищо не ми
е станало от това, на теб също.” И
така нататък.
Абрахам: Ами ето. Тъй като Джоузеф прави общо-взето каквото си
иска, ако продължи в същия дух,
тогава, когато го видим след 15 или
20 години и той се радва не само
на невероятен успех във всички области на живота си, но е и един от
най-щастливите хора, които сме
срещали и го попитаме: “Джоузеф,
каква е тайната ти?”, той ще отвърне: “Нещо ме движеше отвътре и аз
го слушах повече, отколкото всички
останали взети заедно. О, майка
ми положи огромни усилия да ме
отучи, наистина се постара. Дори
ме заплаши, че ще ме изхвърли от
къщи. Но аз не позволих нищо да
ме отклони от Системата ми за напътствие.” Много от вас не се доверяват на собственото си напътствие,
защото са се поддали на напътствието на толкова много други, които
не са способни да ги напътстват добре. И като се замислиш, тази учителка напътства Джоузеф така, че
да получава от него това, което тя
иска, а ти – така че да получиш това,
което ти искаш. А кой ще го напът
ства така, че да получава това, което
той иска? Точно това се опитваме да
покажем на хората. Не искаме да
нараняваме ничии чувства, но сме
на негова страна.
Майката: А възрастта му? Не е ли
още малък... Просто не искам като
порасне да се превърне в човек, който не слуша никого, и...
Абрахам: Е, тогава целите ни се разминават, защото ние искаме той да
се превърне в човек, който не слуша
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никого. Искаме всички вие да бъдете
хора, които не са толкова загрижени за това какво мислят останалите,
че да противоречат на собствената
си вибрация и да не допускат това,
което те наистина искат.
Знаем какво имаш предвид и нашият съвет е такъв: имаш дете, което
доста добре осъзнава кой е, защото
все още си спомня; което използва
част от това, на което го учиш, срещу теб и което те ядосва, защото
не се вписва в правилата, които му
налагаш. Затова, като помислиш
за Пътя на действието, по който
той се е отправил, имаш много възможности. Можеш да го гледаш
и да се ядосваш или да го гледаш
и да бъдеш в хармония с него. Така
че, кажи ни кои са положителните
страни на това, че се насочва сам?
Има ли изобщо някакви предимства в това?
Майката: Да, мисли самостоятелно. И не се подчинява на установения ред. (Аз също бях такава на неговите години.) Казва ти точно как
се чувства, за да знаеш защо прави
това или онова. Не е от хората, които се опитват да те заблудят.
Абрахам: Но освен това, след всичко, което чу днес, не усещаш ли, че
е изключително ценно да можеш ка
тегорично да решиш какво искаш и
да не се колебаеш? [да] Тогава нима
искаш той да бъде човек, който
решава какво иска и не се колебае,
докато някой, който е по-силен,
голям и влиятелен, не го накара да
промени решението си? С други
думи, в какъв човек искаш да се превърне – силен или слаб?
Майката: Искам да усеща собстве-

ната си сила.
Абрахам: И това ти пречи само в
случаите, когато неговото усещане
за собствената му сила е в конфликт
с твоята представа за това какво
трябва да прави той?
Майката: Когато учителката ми се
обажда. Не искам да бъда от онези родители, които ги привикват
в училище, защото децата им не
слушат учителите.
Абрахам: Можеш ли обаче да получиш и двете? Това е въпросът, който
искаме да ти зададем: можеш ли да
имаш дете, което усеща собствената
си сила и наистина знае кой е, и в
същото време се съобразява с желанията на всички останали? [не] А ти
как ще му помогнеш да определи

кого трябва да слуша и кого не?
С други думи, наистина ли искаш
всеки, който поеме ролята на негов учител, да получава цялото му
внимание? Защото ако това е така,
не би ли искала първо да провериш
учителите му? Не искаш ли да разбереш те накъде се опитват да го
насочат? Не искаш ли да разбереш
кои са те и какви са намеренията
им? Не би ли искала да знаеш за
кого ще го посъветват да гласува,
към каква религия ще го насочат?
Би искала да знаеш каква е тяхната
мотивация, нали? И най-вероятно
ще ти бъде много трудно да разбереш всичко това, нали?
Не би ли предпочела просто да кажеш: “Джоузеф, ти си човек, който
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знае какво иска, който е настроен
към чиста, позитивна енергия. Вярвам, че ще можеш сам да решиш.
И ще оставя на теб отношенията
ти с всички тези хора. Няма да се
намесвам на тяхна страна. Няма
дори да се намесвам на твоя страна.
Ще ти дам възможността, която сме
имали всички ние при раждането
си – да пресееш преживяванията
си и да оставиш животът да ти помогне да решиш какво искаш... и да
позволиш на собственото си Напътствие да те насочи към това, което
искаш.”
Смяташ ли, че синът ти ще избере
провала? Смяташ ли, че сам ще
избере да бъде груб? Никога не си
гледала на нещата от тази страна,
нали? Смяташ ли, че би избрал да
бъде мързелив? И за това не си се
замисляла. С други думи, в това
дете си видяла само голяма надареност и блестящ ум и въпреки това
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те е страх да го оставиш сам да се
насочва. А ние мислим, че това се
дължи на факта, че от дълго време
възрастните смятат, че те са мъдрите, които знаят как е устроен светът,
и че ако не насочват децата си, те ще
се заблудят. Искаме да разбереш
колко назадничав е този начин на
мислене.
Децата са гениални творци, които току-що са дошли от Нефизическото, които се чувстват силни и
оставени сами на себе си няма да
се заблудят. Те ще запазят стойността си; ще запазят чувството
си за лична свобода; ще запазят
усещането си за Благополучие.
Те ще процъфтяват – освен ако
някой друг не ги научи да не
процъфтяват. С други думи, ако
другите не направят нещо, за да
променят вибрацията им, тяхната
вибрация ще е вибрация на процъфтяване. И ти виждаш свидете

лствата за това, нали? Това е дошъл
да ти напомни. Когато го погледнеш, не виждаш ли доказателства
най-вече за това, че той процъфтява
и се чувства добре?
Джоузеф се опитва да помогне на
теб и на преподавателите си да си
припомните преди всичко, че той
има право на избор и това, което
сам избере, ще дойде при него.
Него не го е страх, че ако не мине
точно откъдето му посочите, накрая
няма да знае нищо. Ти и учителката
му може би се притеснявате за това,
но не и той. Той все още си спомня,
че ако поиска, Вселената ще му даде.
И, честно казано, не може да разбере какво толкова сте се загрижили.
Не ти ли го казва непрекъснато? [да]
“Защо правиш такъв голям проблем от това? Добре съм. Всичко ще
е наред с мен.” Разбираш ли?
Представи си човек, който се е родил здрав и с ясно съзнание, но
в общество, в което всички куцат
по някаква причина. И те му се
подиграват, защото все още не е започнал да куца. А той казва: “Знам,
че всички куцате и явно ви харесва,
но на мен не ми се куца и май не ми е
и необходимо.” И те му казват: “Тук
се куца. Научи се да куцаш!” А той
отвръща: “Не ми се куца.” Затова
накрая просто го удрят в коляното
с бухалка. (Смях!) И той започва
да куца с тях. Тогава всички казват:
“Браво. Браво, Джоузеф!” Не преувеличаваме! Разбираш ли, аналогията е абсолютно точна.
Той се опитва да каже на всички вас:
“Не ми се куца.” Не се притеснявай
за него, нито за това какво ще си помислят учителите му за него. Затова

какъв е изборът ти, когато виждаш
какъв независим, гениален творец
е той? Смяташ ли, че можеш да го
унижиш и да го накараш да се подчинява? Не, не искаш да правиш
това. Смяташ ли, че можеш с наказания да го накараш да се подчинява? С теб това не е подействало.
Така че какви са възможностите ти?
Смяташ ли, че можеш по Пътя на
действието да го направиш нещо
различно от това, което е роден да
бъде? Не можеш, нали? Остават ти
няколко възможности. Имаш един
малък пакостник, който е в абсолютна хармония с Изначалната енергия.
Можеш да потърсиш причини да се
чувстваш добре спрямо това или да
потърсиш причини да се чувстваш
зле. Не смятаме, че Емоционалният път, по който трябва да се
насочиш, цели да промени него,
защото смятаме, че и ти като нас
си го харесваш такъв, какъвто
е. Според нас проблемът ти е в
образователната система, която
не разбира това, което разбираш
ти, това, което разбираме ние,
и това, което разбира Джоузеф.
Така че би ли казала, че Емоционалният ти път цели да те накара
да се почувстваш по-добре спрямо
тяхното неразбиране?
Майката: Вероятно.
Абрахам: Смяташ ли, че трябва
да започнеш да приемаш по-леко
тяхното неразбиране? Или (вече
наистина стигаме до същността на
въпроса) искаш да намериш начин
да получиш тяхното одобрение, когато имаш син като Джоузеф? (Това
вече е нещо голямо, нали?) “Ето,
това е едно дете, което не се при-
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държа към установените правила.
Блестящо, великолепно същество.”
Искаш ли да бъде различен? Искаш
ли да се страхува? Искаш ли да се
подчинява? Искаш ли да прави
това, което му казват другите, или
предпочиташ да бъде независим?
И така. Всъщност ти не искаш да
промениш Пътя на действието, по
който е тръгнал Джоузеф. Това, което искаш да промениш, е тяхното
отношение към неговото поведение.
Имаш избор: те най-вероятно няма
да започнат да одобряват поведението му, а ти не можеш да го накараш да се държи по начин, който
биха одобрили.
Майката: Не искам да ми казват
каквото и да било, когато отида
там.
Абрахам: Добре, това влошава нещата.
Майката: Просто искам да го вземам от училище и да си тръгвам,
без да ми се налага да ги виждам
или да разговарям с тях.
Абрахам: Не помага.
Майката: Искам да участвам активно в училищните занимания, както
и досега.
Абрахам: Значи ти казваш: “Харесва ми ролята, която играя в учили
щето. Бих искала да мога малко да
им влияя. Бих искала да разберат
какви творчески гении са поверени
на грижите им. Бих искала да разберат, че училището не е затвор, а
среда, в която креативността може
да се изразява свободно по найразлични начини. И бих искала да
мога да участвам в насърчаването
на желанието за творчество – а не за
подчинение – в тези деца. Творчес
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кият устрем на моето собствено дете
увлича и мен самата във вихъра си и
ме кара да се замисля, че това може
и да е забавно.” Това те накара да се
чувстваш по-добре, нали. Ти не го
каза, но се почувства по-добре, когато го чу. Знаеш ли, че великите
гениални творци – всеки един без
изключение – са били като Джоу
зеф, когато са се родили, и просто
никога не са пораснали? С други
думи, не са се поддали. Позволили са на творческите си сокове да
продължат да текат. Това искаш и
за него, нали? А ако някой учител
не разбира това, ти би ли искала
някой учител да спре този процес?
[не] Тогава би ли искала да се чувстваш добре спрямо неразбирането
на този учител или предпочиташ да
се чувстваш зле?
Майката: Просто не искам да ме
интересува какво мисли учителката
му.
Абрахам: Това е добре за начало.
Сега разбираш, че не можеш да
промениш Джоузеф. Можеш ли да
промениш учителката му? [не] Тогава защо ти пука? Защото другите
очакват да ти пука? Учителката ти
се обажда, защото иска да наложи
своята власт. Тя иска да ти каже:
“Не мога да бъда щастлива, докато
синът ви се държи по този начин,
така че трябва да го накарате да се
държи различно.” Тогава ти искаш
да й отвърнеш: “Ами, съжалявам.
Не мога да бъда щастлива, когато
се държите по този начин спрямо
поведението на сина ми. Трябва
да промените начина, по който се
държите със сина ми, за да мога
аз да бъда щастлива.” А Джоузеф

е единственият, който приема нещата мъдро. Той казва: “Хей, аз съм
щастлив! Не се налага да се държите по определен начин, за да бъда
щастлив. Изобщо не ви виждам.
Не ми влияете по никакъв начин.
Не ми пука какво мислите!” (Той
е учителят, нали?) Така че Пътят
на емоциите, който трябва да извървиш, цели да те накара да се
чувстваш добре. Искаш да усещаш
обич към учителката му. Искаш
да разбереш, че намеренията й са

добри. Искаш да й кажеш нещо...
ето, просто помисли върху това:
“Знаете ли, не мога да ви опиша
колко е мило от ваша страна, че сте
толкова загрижена за малкото ми
момченце. Наистина съм трогната.
Много, много мило постъпвате.
И ви съчувствам, защото той и мен
не ме слуша. Но открих, че ако просто го приема такъв, какъвто е, той
е невероятно умен. И си помислих,
че като негова учителка може би
бихте искали да знаете това. От-
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крих също, че когато не се опитвам
да го принуждавам и да отнемам
усещането му за свобода, с него е
невероятно приятно да се общува.
Но когато дори за момент го оставя
с впечатлението, че не е свободен,
той се бори за живота си сякаш се
опитвам да го удуша с възглавница.
Спомням си, че и аз като малка се
чувствах така. Не се съмнявам, че
и вие си спомняте. Затова махнах
възглавницата от лицето му. Започ
нах да свиквам с неговата представа
за свобода. И смятам, че ако се отдръпнем от пътя му и го оставим да
бъде истинският творчески гений,
който е роден да бъде, той ще ни
накара да се гордеем с него. Между
другото, благодаря за старанието,
оценявам всичко, на което можете
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да го научите. Знам, че той иска
да учи от вас. Казвал ми е, че ви
харесва. Правите много неща, които са му приятни. Вие сте добра
учителка. Знам го. И съжалявам, че
моят малчуган не иска да се впише
в правилата на училището ви – но
смятам, че гениите в света никога
не са се водили по чужди правила.”
Когато поговориш с нея няколко
пъти по този начин, тя ще престане
да ти се обажда. Когато разбере, че
не може да упражни властта си,
за да те накара да го накараш да
прави неща, които не иска, тя ще
престане да те търси и през това
време Джоузеф ще процъфтява,
ще спечели сърцето й и ще й покаже кой е всъщност. Да.
Майката: Благодаря!
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ТАЙНСТВАТА В УЧЕНИЕТО НА МЪДРОСТТА –
К р ъ щ е ни е , Пр ич а с ти е , Б р а к ос ъ ч ета ни е
Автор ВАКЛУШ ТОЛЕВ

КРЪЩЕНИЕТО в Мъдростта ще бъде с огъня, не с водата; в Мъдростта огънят на Кундалини дава кръщението на човека. За да се извърши едно
кръщение на обновлението ще трябва да се мине през Рождеството; през
един преобраз – преображението, и да се облече дрехата на смирението.
Смирението е най-добрият свидетел, че човекът се съпровожда с отговорност във великото служение.

Тайнствата на Мъдростта са великата
алхимия за превръщането на човека в Бог!

ПРИЧАСТИЕТО е формула за осветяване на плътта; Огънят, душевната благодат, изведената знайност и необходимата святост. Материята трябва да се одухотвори, защото тази одухотворена материя е
истинското битие в нас. Всеки, който може да одухотвори материята,
може да си направи своя призив на висшата и неизбежна Божественост
като енергия за причастие и съприсъствие в работата с Волята на Отца
Си. Тук е голямата тайна на тайнството Причастие.
БРАКОСЪЧЕТАНИЕТО е обикновен феномен, който дасега като култура
на обред и служение човечеството е имало. Но идва друг момент. Бракосъчетанието в Мъдростта е гостолюб дом за съхранение на велики и
посветени души! Потребата от този гостолюбив дом, от това светилище, и готовността да се съхрани една душа, която след това ще стане светоносеща, е голямото признание на този храм семейство. Този гостолюб
дом е и една голяма част от бъдещата подготовка, когато ще могат да се
викат душите. Разбира се, това няма да стане след сто години, възможно
е да не стане и след хиляда, но човекът ще може да се ражда с призоваване.
Това е осветената бъднина, в която няма да видим нарушени начала на
биология и Дух в съвместността на одухотворената материя.

В човешката душа винаги ще остане едно тържество – тържеството
на раждането на ново битие. Това
е пулсацията на Духовните вълни, в
които отговорното и будното душевно съзнание носи своето служение.
Духовната вълна на Мъдростта като
същност от еволюционните етапи
за светоусещане и светоразвитие ни
оставя своите знаци. Така едно от
великите знания, с които безспорно
човечеството, в своите йерархии на
осъществяване на историческата
сцена, ще си послужи, са тайнствата
на Учението на Мъдростта.
Няма Духовна вълна, градирана в
еволюцията на човечеството, която
да няма своите сакраментуми, да
няма своите мистерии – те са една
особена благодат! С нея като поучение или като вътрешна потреба

в изпълнение сте и в пряк досег
с висши божествени сили, които
безпорно носят в себе си преобрата – освещаването, което трябва
човекът от съответното тайнство да
получи.

Тайнствата са причастието;
те са “лекарството”, облъчванията, с които се събужда
именно съприкосновението с
Чакащия, с Вечния, със Себе Си
самия.
Тайнството наистина е нещо странно. “Сакраментум” го наричат латинците, “мистерион” – гърците.
Оттам идват и т.нар. мистерии.
Мистериите, велики или малки,
винаги са били една мистериозност, в която душата съпричастна,
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вършейки церемонията, отива до
самото олтарно светилище – каквото е било Елевзия, каквото са били
тайнствата в пирамидите или тридневното прекарване в саркофага
пред вратата на Изида, за да влезеш в един свят, който наричаме
астрален. И да чакаш във вътрешно съприкосновение вътрешното
тайнство – правото да възкръснеш!
Следователно тайнствата са нарушение на всекидневното за
присъствие в едно отвъдно поле,
тяло или даже поведение. Оттук
е външният им образ чрез съответните знаци, молитви, кадения
или нещо друго; освещаване на
фактора хляб, вино или това, което
първичното религиозно съзнание е
преобръщало – тотема. Не само да
имаш божество, а да ядеш тотема
– това значи да станеш събожествен.
И вижте величието на Христос – как
ескалира идеята да се яде Божеството, за да станеш единосъщ с Него.
Бъдещето, разбира се, ще бъде свободно от догми, ще бъде свободно
от потребните за онова съзнание
жертвоприноси, но никога от вътрешната потреба на човека – когато се е освободил от гледаемостта
на олтара, вътре у него винаги ще
има едно алкаене, едно търсене към
Божеството, на Което дължим всичко. Тази потреба ескалира човека
до Бог и след това събуденият Бог в
човека трябва да направи целостта.
И така, необходимостта от тайнствата е дошла, за да направи кореспонденцията. Различните религии
са сложили различни тайнства, като
се започне от едно, две, пет, десет
– дори и като идея за посвещение.

В най-големите и дълбоки школи
на древността са имали до двадесет
и пет необходимости, които трябва
да премине посвещаваният. Това са
безспорно формули на тайнства,
които и египетската школа е прилагала, и елевзийските церемонии са
свидетелствали, и сибилските книги
са дали. Велики мистерии!
Но сега не защото сме в двадесетия век нямаме мистериите – не,
а защото се обезсмислиха! Няма
я вътрешната огненост на всяко
едно от тези велики тайнства.
Пророчеството си отиде, защото
беше феномен отвън – навътре.
Пробуденият Кундалини е отвътре
– навън! Ето тази тайна обезсмисли
в цели хилядолетия мистериалностите, които бяха. Няма и не може
да има по-голяма мистерия от тази
човекът да намери Себе Си.

В служението на Духовната
вълна на Мъдростта три тайнства ще останат: Кръщение,
Причастие и Бракосъчетание.
Другото ще се изживее, субординира в служение на познанието. Но тези три имат своята
степен на обновяване.
Първата тайна, с която човекът трябва да бъде обновен, това е именно да
се освободи от своето астрално присъствие. Не водата да е доминантата,
не идеята за прощението на греха.
Нали Христос затова извърши Разпятието – да бъде свободен човекът
от този грях, първороден или непървороден няма значение. Дадена е
идеята за надмогването: предоставя
се на злото да еволюира, а на добро-
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то – идеята на служението. Тогава?
Остава Миропомазването. Преди
то беше отвън. Сега в идеята за победата над скръбта, за победата на
Триъгълника идва пробудата на
онази висша духовна сила, която
за щастие прабългарският народ е
носил – пробудата на Кундалини.
Има в българската история, в българина т.нар. Оренда. Не зная народ с по-голямо проницание и с
по-дълбоко познание на висшите
духовни сили от българския. Не
е ласкателство, нито е волност
на душата, когато някой иска да
бъде голям, защото е българин.
Не. Това е истина, за която нашият
национален дух е плащал във вековете, за да предостави на другите
възможност да се развиват. Орендата е духовната ни будност!
Причастието е другото тайнство,
което ще остане в Учението на
Мъдростта. То ще остане във всички
времена заради една пряка, елементарна, а всъщност най-висша духовност.

Причастието в Мъдростта е
Себеизнасянето на Божеството от човека и внасянето Му
в човека.
То винаги е внасяно като енергии,
с които той се е зареждал във всички свои молитви през всички свои
еволюционни етапи. Човечеството,
разбира се, си е раждало потреби,
които са го водили до олтара – благодарност да прелее виното или
водата, благодарност да сложи едно
животно там в жертвопринос, благодарност чрез елей като помазване
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– за да създаде образ на величие и
дан на признание както към природата в цялост, така и към Божеството в личностно отношение. Вие не
можете да пренебрегнете природата дори когато взимате от нея плода
или животното, водата или виното
и ги поднасяте на Божеството. Така
Причастието ще влезе в човешкото
битие, с което ние естествено ще
трябва да направим своето велико
преобращение. Защото ако не получим преобращението не можем
да се отдадем на служение. А служението е над всичко. То не може
да бъде смущавано, ако и да не
е изпълнена целостта във великата
тайна Бог-човек – човек-Бог. Ако
една клетка в Иисус беше несъгласна с Разпятието Му, нямаше
да има Възкресение. Това е великото служение на целостта. Той
служеше, Той свещенодействаше
– не като жрец, а като Богосин. Ето
бъднината.

тяло и кръв. Тя е, която може да ви
изведе във взаимност, наречена
слияние, перихорсис, взаимно проникване, преобрат, с който излизаш
в битие. Затова Причастието ще
остане като будност и святост, като
познание на Бога – в себе си и вън
от себе си. Каква форма ще има то,
това ще реши времето.
Бракосъчетанието е другото тайнство, което ще остане в триъгълника
на Мъдростта. Аз не правя йерархии, правя ход, по който човечеството ще върви. Бракосъчетанието е
може би най-спорното тайнство за
познавачите на световните религии;
то е обикновен феномен, който досега като култура на обряд и служение човечеството е имало. Но идва
друг момент.

В Духовната вълна на Мъдростта материята трябва да се
одухотвори.

Великите личности са, които създават земетръси и вулканически
изригвания в душевността на цели
народи. Те трябва да дойдат, за да
могат да дадат път и реалност на
голямото Учение на Мъдростта,
с което човечеството сменя не само
своето биологично поведение, а
сменя целостта, защото започва да
се храни не от своя ум, а от своята
интуиция, която му слага една нова
култура за социално деяние: “Няма
зло, има нееволюирало добро.”
В Мъдростта ще отпадне идеята
на сладострастието, ще се върши
велико служение! И тогава идва
прозрението.

Защото тази одухотворена материя – Преображението Христово, е
истинско битие в нас. Изживяваме
триъгълната цялост на Учението
на Мъдростта, иззета от Кръста на
Разпятието. Затова именно Причастието ще бъде оставено. То като
Богоприсъствие е именно живот
от Иисусовата битнина. “Бъдете
мъдри като змията и кротки като
гълъба.” (Матей 10:16) Тази святост
е, която висшата Негова присъственост може да направи в хляб и вино,

Бракосъчетанието в Мъдростта е гостолюб дом за съхранение на велики и посветени
души!

Прозрението е светлината на
интуицията, форма на предсказанието, път към богооткровението.
С него бъдещото тайнство Бракосъчетание влиза в тайната на
Синовността – до възможността за
слияние с Бога, ставате Единосъщ.
Тогава отговорността е да се създаде най-удобната люлка, люлка на
душата, която трябва да се всели,
за да може да направи това, което
се казва – плът, Словото да стане
плът. И тогава настъпва тайнството
на съня – оттам вземате детето, т.е.
душевността на великия посветен,
който трябва да дойде. Или това
вътрешно тайнство, което извърши
Адам – заспа, за да роди Ева, живота. Това е свобода от външното!
Отвътре да родите своята Ева, да
създадете характеристика, а не биография; да създадете такава люлка,
в която сънят да ви донесе живот.
Така великата тайна на заспиването,
тайната на съня, е сложена в Бракосъчетанието – като формула, разбира се. Понякога и обикновеният сън
дава откровения, но идеята е много
по-дълбока – сънят като раждане, да
родиш Живот! От Синовността, която е сливане или израз на прозрението Аз и Отец едно сме, да можете
да родите; да сте в съня и тогава вече
идва тази единственост, в която сте
оплодени с едно раждане.

Да направите човека, който
може да възкръсва, т.е. онзи,
който е победил материята
и може да я пръска и събира
– това е, което идеята на Бра71
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косъчетанието в тайнствата
на Мъдростта ще ви донесе.
Това е работата, която има да се извърши като битие в потребата да
слизат велики души, които с хилядолетия се подготвят, когато Коренните раси идват да направят преобрат
в битието както на природата, така и
на човека. Нова природа, нов човек
– човекът, който ще освободи, който
ще изведе Бог от себе си. Така след
като осъществите Синовността,
след като родите Живота, вие
извършвате Възкресението. Победителят е Бог у вас и вие в Бога.
Къде ще сложим тогава Третото око?
В тази Вълна или в бъдещите? В тази
Вълна Кундалини е буден и започва
живот. Той никога не е бил без живот, но живот буден, живот посветен
на своя Творец започва сега.
Много е трудно да се поеме същината на всяко тайнство. Тайнствата на
Мъдростта са великата алхимия
за превръщането на човек в Бог.
Алхимията! Не е много удобна как-

то за науката, така и за религията.
Но с това човек се научава да понася и двете – и науката, и религиите,
защото от човек до Бог трябва да
знаете всичко. Гостолюбивият дом
ще трябва да остави едно потомство
– майката на Шестата коренна раса.
И ще се влезе с тези три тайнства,
с които човечеството трябва да
се съобрази. С тях болката, която
имаме да изживеем, е свобода от
себичност, която за нещастие силно
владее човечеството и е много тежка
верига, за да изградиш едно друго
съзнание – съзнание за служение.
Докато не се освободиш от веригата на себичността, не можеш
да имаш съзнание на служение. А
служението е най-големият и найважният белег в Шестата коренна
раса и в предшествието, което Духовната вълна на Мъдростта има да
направи. Съзнание за свобода и съзнание за служение!
Със съкращения по сп. НУР 3/98
и www.vaklush.org

СУЧЕНИЕТО
И М ВНАОМЪДРОСТТА
ЛИ
в

Автор ВАКЛУШ ТОЛЕВ
Tриъгълникът със змията е символният знак на Учението на Мъдростта!

В историята на човечеството са създавани символи, знаци, чрез които
човекът е влизал във взаимност,
с които той е предоставял своята
търсимост за Бог. И именно, когато
се идва към приложността, тогава
животът в богоприсъствието се демонстрира в елементите на Сътворението, в елемента Огън.
Само ОГЪНЯТ може да изгаря
съня на довчерашното битие, защото плод на Огъня е Истината.
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Ако водата е властна в Четвъртата
коренна раса и досега в Петата, огънят вече е властен в субрасата, властен е в Мъдростта. И той носи едно
число – 13. Мъдростта като Духовна
вълна ще работи с това число. За човечеството е фатално, защото досега
то работеше с астрала, работеше
със своя нисш ум. То не можеше да
съчетае тази поносимост, за която е
потребна святост, за да понесе силата и Божествеността.
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ВИОЛЕТЪТ е цветът на този богоприсъстващ живот в Мъдростта.
Виолетът е цветът на Духа. Той е с
най-късата вълна на вибрация, защото е най-близко до Божеството.
БЕЛИЯТ КОН е другият знак. Там, в
Откровението на Йоана, има и риж,
и сив, и черен, има ги с различните
свои предназначения. Но белият е,
който носи обновата, белият е вихреността, пробегът, динамиката на
Змията-Огън – Кундалини в нас!
Белият кон е символният знак на
Посветените, с който те трябва да
дойдат тогава, когато трябва да се
направи един прелом и да се даде
една нова Духовна вълна. ЯБЪЛКАТА като символ на Мъдростта е
идея за познание, интелектуалната
енергия, великата изкусителка – да знаеш.
Адам е ум,
Ева е

желание.
Трябваше
умът да бъде
нахранен с едно познание –
за богове; да познаеш плът
чрез ума: “Гол съм, Господи!”
Събуждането на интелекта в
битието е дадено като грях –
логично е, когато тайната се
скрива, понеже интелектът слага
завесата, с която се скъсва връзката Бог-човек. Защо? Защото човек
трябваше да разгърне своята присъственост анатомична (а разбира
се и духовна) постепенно тук, на
Земята. Ябълката е платното, заве-
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сата, интелектуалната власт, която
раздели Адам от Бог, за да го прати
в развитието: “Иди и работи! И си
направи първия олтар, за да ме търсиш отново!”
ЛИЛИЯТА е другият символ – цвят
на невинността, бранител срещу
мрака. Тя е символ на чистотата, на
вътрешна откровеост – когато те
грее слънце; на
сигурност в
загръщане

и затваряне
на ценности – когато
иска мрак да те
обземе. Тя е не
само невинността
на цвета, а

сигурността на светоста, на ония
тичинки, с които след това светът се
опложда в жажда за слънце – когато
се разгръща душата ти, когато Духът
те опложда. И тогава, когато си застрашен, ти се затваряш – всяка нощ
цветът на лилията се затваря. Така
човек трябва да не се накичи – трябва самият да стане лилия, носеща тичинките на Учението на Мъдростта.
ТРЕТОТО ОКО като вътрешна
предсета и орган на интуитивното
познание свидетелства за прозрение, не за доказателство. То носи
проницанието, предсетата, то е окото на Отца, което дава знание, а не
зрението, с което си служи човекът.
Третото око в субрасата – шестата,
ще създава възможности за една
хигиенизирана ментална същност в
човека, за една надкрачваща дори
причинноста култура на вътрешното прозрение, с която взимаме
знание чрез будността. Вътрешното знание – не доктрината на
очите, не доктрината на ума,

а доктрината на интуицията ще
те направи човекът на прозрението, който не ражда съмнение в
идеята, че е еволюиращ бог.
Всяка духовна вълна има своя всемирен символен знак, сакрално вложен
като предречена същност от Бога.
Символният знак на Духовната вълна на Мъдростта е горната част на
християнския кръст с вписана в него
Змията – символ на Мъдростта.
ТРИЪГЪЛНИКЪТ на МЪДРОСТТА символизира осъществената от
Кръста победа на Духа над Материята. Пътят вече не е Голготски, а
Божествен! Триъгълникът е предвечен носител на Светата Троица
в Нейната единосъщност и изповедание; символ на Боготворчеството
– безначално и безкрайно. Символният знак на Мъдростта изразява
Полярността на Времето и Единството!
Със съкращения по
www.vaklush.org
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ВЕЗНИ и
СКОРПИОН

ВЕЗНИ
Везната, ако й махнете блюдата, ще я
видите в Христовия кръст на Разпятието.
Автор ВАКЛУШ ТОЛЕВ
Отново сме пред небесната карта,
за да поговорим върху зодиалния
знак Везни. Датите са знайни, разстоянията са ясни, а по принцип
ние казваме, че волята за знанието, пътят на съвършенството
и идеята за божествеността са
ония три сили, които фактически създават еволюцията, които
стимулират нашето битие. Битие,
което започва от пещерите и завършва с личния ни дом, който вече
не е пещера, но пещерата остана
в окултните учения като знак на
посвещение. И ако някой влезе в
сън или наяве в пещера, трябва да
знае, че това наистина е място за
посвещение, т.е. за освобождаване
на нашата първичност (която е била
в своята духовност много по-чиста).
Защото умът, защото чувствата ни,
защото това, което ни прави в еволюцията необходими, трябваше
да заеме място, а първичността
ни, причинността ни, духовността
ни остана в пещерите. Така че сега
просветленият човек отива на просвещаване, отива на инициране в
пещерите, които бяха скривалища,
а сега са тайнства.
Везни е седмият зодиакален знак в
цикъла от дванадесетте знака. Той е
под голямото въздействие на Вене-

ра и частично на Луната.
Неговият основен принцип, за да
търси по-възвишеното, това е “Аз
се колебая”. “Аз се колебая”, за да
търси, а когато спре колебанието си
– да даде равновесието и хармонията между едното и другото блюдо:
между главата и сърцето, между
разума и чувствата, между правдата и неправдата. Имам дързостта
да кажа: везната, ако й махнете
блюдата, ще я видите в Христовия
кръст на Разпятието. Ето защо
петъкът е съдбовният ден на Везните, денят на Разпятието, на двубоя
между Дух и материя. Това е Везни.
Махнете блюдата и ще видите кръста, сложете блюдата и ще се видите
в еволюцията. И така, в колебанието
– центъра на кръста ще търсите.
Ще търсите хармония между двете
блюда.
Беше речено: Той ще дойде да съди
народите. (Марк 19:28) А под съд,
когато се говори в християнските евангелия, се разбира управление, ръководство. Значи ще дойде
да ръководи, ще дойде да даде път
и наистина този път е даден в един
вертикал и в един хоризонтал – път
Голготски ходен, който с Учението
на Мъдростта става път Божествен.
Какъв е тогава символът на Везни-
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те? В тази тайна е сложен кръстът,
но безспорно преди кръста да бъде
осветен е търсен друг символ. И досега обаче човешката наука не можа
да изведе везните от кръста, а само
от приложеното им правораздаване – богинята Темида (разбира се, с
превързани очи) държи везните, за
да търси равновесието, справедливостта, правдата. Богинята Темида
се счита, според “Теогонията” на
Хезиод, за дъщеря на Уран и Гея и е
съпруга на Зевс – една от съпругите.
Тя е негова съпруга, защото не може
един бог, какъвто е Зевс, да не носи
правда. Зевс извежда от главата си
своята Атина Палада – мъдростта,
но ще има и трябва да има и справедливост.
Когато пък Есхил, в своя “Прикованият Прометей”, говори за Темида,
счита (макар да има и други версии), че е майка на Прометей – майка, която носи таланта или дарбата
на откровението. Тя много често му
е шепнела за тайните, които има
светът да изживява. Прометей
е прикован не само заради това,
че открадна огъня, а и защото
знае тайната кога Зевс ще падне и
от кого. И Есхил в своята трагедия
казва така: А майка ми Темида много
пъти ми предричаше какво ще има да
се случи в бъдеще. И още: О, ти премъдри сине на великата Темида – така
се обръща вестоносецът Хермес към
Прометей. Достоверността на тези
неща, ако тръгнем по родословието
на митологиите (а те понякога толкоз много се кръстосват) е такава, че
ще кажем: “Тези богове имат много
валенции и затова и много богини
са им съпруги...” По-важното обаче
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е вътрешната, окултната страна.
Може ли върховното Божество
без справедливост? Не може!
Може ли онзи, който взима огън
за спасението на човечеството
да няма майка (а коя е майката в
този случай тогава – неговата душевност), шепнеща му тайни за
бъдещето? Тези тайни трябва да
търсим, тази съкровеност, тези
пещерни скривалища в нас самите, а не вън в разиграните образи, в пъстротата на словото или
в играта на богините и боговете.
Вътре в нас трябва да ги търсим!
В египетската митология избират
знака Везни за Равнодението, защото в това време, когато преминава
Слънцето, тогава се измерва житото, за да се прибере в хамбарите.
Вижте външната фигура колко е
образна – взема се мерилката, тегли
се житото. А какво е житото? Какво е
зърното? Какво беше речено: Излезе
сеяч и хвърли семето и ако някое от
тези зрънца не умре, то няма да даде
тридесет, шестдесет, сто... Трябва
да измерим в себе си какво внасяме
от света, за да го изнесем след това
като посявка в душите на хората.
Така че този образ за Везните е взет
от древния Египет, въпреки че найярък и най-изразен е чрез Темида,
но с малко по-друга нюансировка
– мерят човешките доброти и човешките злини.
В Християнството когато внасят идеята за “Страшния съд”, вместо да
укротят малко този образ, го правят
по-див и по-жесток. Виждали сте
картината на Страшния съд. Там е
везната и стоят ангелите с копията
си и така дълбоко признаваните
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и уж непочитани (но достатъчно
уважавани, щом винаги говорят за
тях) дяволи чакат да си вземат
жертвите, които са извършили
само лоши дела. Ужас! Страшният
съд като мотивировка, за да внасяш в
душата на човека Бога на Любовта?!
В гръцката митология Везните
влизат като измерение на доброто и злото. Там имат своите
богини (ериниите) на отмъщението. Но в Учението на Христос
отмъщението отпада. Възмездие
– да, но възмездие наложено чрез
прощение (а не отмъщение, което
цял един хор на древна Гърция пее).
Отмъщението не е възмездие,
то е ожесточаване – изострен
е мечът. Вместо да бъде по-малко
остър, ериниите слагат и отровата
на отмъщението, за да бъде сигурна
смъртта. В Христовото учение това
нещо отпада, защото само Той можеше да каже: Благославяйте тези,
които ви клеветят; благославяйте
тези, които ви хулят. (Лука 6:27-28)
Така че някои, които искат да ни
похулят и които искат да получат
нашата благословия, нека го направят! Виждате големите разлики.
И всичко това като същност, като
концепция го има в тази зодия, в
зодията Везни.
“Аз се колебая” – това е сторонността, това е стожерът. Но това колебание трябва да се надмогне, а като се
надмогне какво идва? Йерархия на
добродетелите! От обикновеното
възмездие се върви към прощението, без да се е загубила силата на
правдата на Везната. И затова в тази
зодия ще се потърси равновесието,
справедливостта, жизнената радост,
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домоседът. Везните са и добри гостолюбци.
Разбира се, когато има своето отрицание, в тази зодия могат да се
намерят и други неща – като денгубие, като разточителство, като нехайство, които попълват портрета
на родените Везни.
В зодия Везни Венера може да ви
носи мир, щастие, доволствие.
В същото време сребърната сянка
на Луната носи промяната, носи
въображението, а и желанието за
популярност (защото под Венера
повече има любов, отколкото искане за социална популярност).
Виждате как понякога в един и същ
зодиакален знак въздействието на
две-три планети ще дойде, за да могат да се съчетават. Там, където има
срамежливостта от популярност
– сянката на някоя от планетите ще го задвижи и ще го изнесе
в подлунието, където ще дойде
въображението, а то все пак е популярност, защото написал една
поезия и тя е нещо. Така можем да
търсим и жизнерадостта.
Трябва да се знае, че под действието на Везните в мъжа се проявява
характерът. Везните в жената дават
женственост. Освен Девите, и Везните са изящни, много женствени
– нещо, което дължат на покровителството на Венера. Е, кое блюдо
ще бъде малко по-нагоре, кое надолу, там вече и самата Венера трудно
може да определи. Понякога увлеченията могат да дадат навеждане
на блюдото на обичта, на любовта,
на гостолюбието, но жената Везна
има едно преимущество (макар че
понякога е много гневна) – да не за-

белязва, когато едното блюдо малко
е вдигнато.
Като отрицателно качество може
да се каже още (но това е проява,
която винаги може да бъде овладявана) и лекото безгрижие, може да
се каже лекомислието и понякога
страх от себе си, страх от самота.
Това е обща болест за всеки, който
не е достатъчен на себе си. Всеки,
който не е достатъчен на себе
си винаги е имал чувството на
страх от самота. В какво може да
бъде подчертано това е отделен
въпрос, но Везните имат чувство
на страх от самота. Разбира се,
трудно е човек да бъде достатъчен
на себе си, така че да не бъде смутен,
че около него нищо няма, а самите
Везни искат кръгът, който ги заобикаля, да е хармоничен. Точно
затова се стремят към равновесието,
към одухотворяването, а то само за
себе си не може да не даде смут да
търсим духа, да търсим културата;
да търсим на другото блюдо нещо,
което трябва да уравновесява пустотата, т.е. на блюдото на духа да придаваме разумност, духовност, която
трябва да равновесим с това, което
нарекохме кръст, или Везни.
Като естество Везната е кардинална,
като елемент е въздушна. Щастлив
ден, както казах, това е петъкът,
числото е шест. Скъпоценният камък, най-носимият и най-предпочитаният, е опалът, който може да
се нарече и “камък на надеждата”,
защото другото име на “аз се колебая” е “надежда”. Разбира се, там е
и диамантът, там е и ахатът (според
декадите, на които се разделя зодия
Везни).

До такава степен понякога се е съобразявало общественото мнение със
зодиакалните знаци, че в средновековието се е считало, че тези, които
носят на своя пръст опал, са опазени от чума (а знаете как в средните
векове чумата е косила). И затова,
когато специалистите разглеждат
моменти от историята, намират
че в средновековието за известен
голям период всички са се кичили
с украшения и особено от опал. В
Руския двор е било забранено пък
носенето на тези скъпоценни камъни, които смущавали Екатерина
Велика (макар че заповедта е била
по-предишна). Виждате до какви
социални конфликти се е стигало в
прецизността и във вярата – какъв
камък да се носи и срещу какво е.
Така че при Везните, да повторя,
опалът е камък на надеждата.
Лоши периоди, за зодиално родените Везни, това са от 21 декември до 19
януари и от 21 юни до 22 юли. Съдбовни години – от 41 като прибавяте
по седем. Цветовете, които ги хармонизират и които предимно с обич се
носят, са светло зеленият, небесно
синият, розовият (разбира се, като
цялост човек си носи и другите).
Везни са изтънчени, работят върху разума си и на него понякога
дават по-предно място, макар
че са твърде интуитивни. Това
равновесие, което търсят – денят
и нощта, тази смяна на равнодението в Космичната цялост,
е и източник на тяхната любов
за хармония и е мярка в тяхната теза за справедливост. Чарът
който носят е обогатен и от изящност в словото. Сред тях се срещат
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много големи юристи, много добри
оратори. Имат благородството да се
грижат за другите, имат чувствителност, сприятеляват се с Близнаци, с
Лъв и с Водолей. Проявяват и лична
суета, но в повечето случаи тя отпада, защото имат изящността на
природата, дадена като хубост.
Различните митологии и автори разглеждат и изразяват този
зодиакален цикъл чрез различни
символи, но във Вавилон за него
си остава символът везни. В Египет
обаче е бог Сет, в Индия – бог Шива,
в Китай – белият Тигър или пък
Конят. Но общо взето китайците
имат и една по-друга нюансировка
за съответните зодии. Там Везните
съответстват на Кучето – в аспект
не на приятелство, а с критичност.
Критичен разум, дълг, справедливост; изискана и приложена
грижа. При тях Везните имат антисоциален характер (в смисъл, че не
обичат тълпите), повече са индивидуализирани. Китайците имат една
специална книга, още от най-древно време, наречена “Канши Шинт
Дзи”, което буквално значи “за
звездите” – Книга за звездите. Представете си, някъде преди пет хиляди
години, хората си имат Книга за
звездите и си имат своя астрология,
а много по-късно своя астрономия.
А всичко това в цивилизования свят
още го нямаме и нещо повече даже
– отричаме астрологията.
Може доста неща да изглеждат въображение, но в никакъв случай
въображението не е виновно, че на
някого му липсва крилатият кон, за
да го догони и да види тайната. Точно затова са дали на поетите Пегаса
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– крилатия кон – за да догони въображението.
В Юдаизма Везните се свързват със
символа палма и със сина на Йосиф – Нанаст, а в културен аспект с
притчите на Соломон.
Везните се символизират и с Дан,
един от дванадесетте синове на
Яков, който – изрично е казано в
Библията, ще съди собственото си и
другите колена. Ще съди! В Будизма
тези цикли се свързват с т. нар. изкушение и смъртта на Буда. В Християнството за съжаление говорят
само за Пилат, а според мен това е
кръстът, както ви го обясних.
В други астрологии и митологии
зодията се свързва с гарвана. В египетската – с Нут, която е богинямайка – майка на майките, жена на
Амон, на която предоставят също
така справедливостта, но понякога
и арогантността. Другото тяхно божество това е Капи – бог на реката
Нил, който дава влагата и реколтата
и е едно от космичните божества,
което държи два различни атрибута: лотоса като емблема на горния
Египет и папируса като емблема на
долния Египет. Капи е прям, чист,
справедлив и ясен в целите си. Безпокойството за него е повече измислица, отколкото реален живот.
В Скандинавската митология и астрология първата десятка на Везни
се символизира с бял имел, който
говори за универсалност и за специалност. Родените под знака на
белия имел са природно, вродено
религиозни. Втората десятка има
за символ камелията. Това говори
за изтънченост, за дружелюбност
и за комфорт. В третата е люля-

кът, който показва целенасоченост и
енергитичност.
В Зороастризма Везни е Митра
– небесното божество, небесната
светлина – познавачът на небесните
закони. И той е закрилник на идейните архитипове. А кой раждаше
архитиповете? Причинният свят,
Архитипът за света! Значи Митра е
там закрилник. Той закриля и приятелството, но в същото време е срещу онези, които изменят на клетвата си. Именно пазител на клетвата
е той, на хармонията, на естетиката
срещу лъжа и неправда.

Можем още много да говорим
върху този знак, но най-същественото, това е, че той е двете
блюда – съдията, който стои
в съдебната зала. Той е великият Дух, който е нашият съдник
вътре между главата и сърцето,
между разума и чувството – или
центърът на този кръст, който
трябва да направи равновесие, за
да даде, както казахме, победа на
Духа над материята. И точно това
прави Христос със Своята жертва,
когато Възкресението идва и казва:
Моя Мир ви давам, радвайте се!

СКОРПИОН
Това е Скорпионът – смърт и възкресение!
Автор ВАКЛУШ ТОЛЕВ
Да осъществим своето знание и
върху следващия зодиакален знак –
Скорпион, един от най-интересните, но не толкоз благозвучен, когато
се чува и доста смутителен за този,
който го носи. Трябва да се знае неговата вътрешна тайна, трябва да се
знае неговото предназначение, за
да няма смут онзи, който под него е
роден, за да може този знак, който е
съставка със своите тридесет градуса в общото зодиакално движение,
да не ни смущава.
Този зодиакален знак е съзвездие в
южното полушарие. Най-блестящата и подчертана негова звезда е Антарес – едно “анти” и един “Арес”.
Арес, или Марс, е господарят, под

чието влияние се осъществява нотацията и песента на Скорпиона.
Антарес е с диаметър ок. 450 пъти
по-голям от този на нашето Слънце.
Представете си каква мощна еманация на една звезда, каква доминанта
имате в този зодиакален знак!
В различните митологии на Скорпиона са давали различно присъствие и различни характеристики.
Този знак е свързан и с една особена
легенда, която ще се опитам да разтълмя в нейната сакрална, в нейната
езотерична страна. Това е митът за
Фаетон – “сияещият”. Кое е сиянието? Кое е легендното в този мит?
Фаетон е син на Хелиос и нимфата
Климена. Нимфите са земни, водни,
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планински духове. Хелиос е бащата
и той е именно богът Слънце. Във
всемирната митология на гърците е
и самият Зевс. Ако не разберем йерархията на богините и божествата в човека; на седемте тела,
които носим; на седемте култури,
раси и подраси, в които присъства Зевс, Върховното божество
– Амон Ра, или Хелиос, тогава не
сме разбрали нищо от митологиите. Контактът на Зевс с различните богини, с различните нимфи,
с различните светове е именно
присъствието на върховния ни Дух в
различните полета, с различни вибрации, а не с тези реалности, които
сега отчитаме и ги наричаме “незаконни деца”. И така, Зевс се съчетава
със земята, с водите, с планините.
От тях е детето Фаетон – сияещият.
И един ден бащата, в любовта си
към него, обещава: “Пожелай нещо
– каквото искаш – ще ти го дам.”
Това дете след като е пораснало поставя едно особено искане към своя
баща – да му засвидетелства, да му
даде знак, че той, Фаетон, е син на
Зевс, на Върховния бог. Искането е в
следното – да му позволи за един ден
да управлява Златната колесница
с крилатите коне по свода небесен.
Кое у нас са крилатите коне, коя
е колесницата, кой е небесният
свод, с който иска детето да стане
господар на небесата?
Разбира се, че бащата Зевс, е смутен – Висшият ни дух е смутен от
искането, защото нито е укрепнала
силата, нито познава всичките закони синът му. И го моли със сълзи:
“Сине, не си готов още, не познаваш силата на земното притегляне
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– ще те отвлече. Сине, ти си дете на
смъртна.”
Значи за сияещия – астрала, за детето на смъртната – физическото
ни тяло, е това: не си още готов
да пътуваш по небесния свод с
крилатите коне на мисълта, със
златната колесница на Духа. Ще
те вземе земното притегляне, защото не си победил страстите.
А Скорпион наистина е властен,
страстен, волев – за добро или лошо,
няма значение. И позитивната му
страна е демонстративно властна,
волева, и отрицателната му е също
такава. Това е и Марс – неговият
господар, който има за символ един
кръг със стрела. Девизът на Скорпиона е: “Аз желая!” “Аз съм себето
– аз желая!” Желанието е свят на астрала, което преведено е “светлея”, а
Фаетон е какво – светлеещият!
Така Зевс е принуден в неразмерността на обещанието да прояви
готовност – и го изпълнява. А след
това трябва да бъде суров. (Тогава
нямаме основание да се сърдим,
когато ни сполети нещо, щом не
сме знаели размера на искането и
сме принудили бащата – Духът, да
ни разреши да се измерим и да пострадаме.) И така, той позволява
на Фаетон да вземе Златната колесница с хвъркатите коне и да
се спусне по свода небесен. Но
в един момент пред крилатата
колесница се появява образът на
Скорпиона. Скорпионът е, който
уплашва конете, те се развихрят,
Фаетон изпуща юздите и така
сме пред катастрофа. Разбира се,
неовладяната страст, желанието
за величие, волята за изпълнение

отпущат конете и колесницата
удря планинския връх, всичко
се запалва. Земното притегляне
повлича надолу (можем да видим инволюцията) и така пламва
земята, почват да съхнат изворите, да горят гори и планини.
Зевс е принуден да употреби своята
светкавица – поразява колесницата,
конете и своя син.
Тази силна воля за себепоказ, неразмерността между “Аз желая” и
“Аз мога” и между смъртния и безсмъртния води към това, което се
случва. Зевс има своите възможности като всяко Върховно божество,
като всеки от нас, когато неговият
Дух ще го освободи. И нашата колесница, наречена тяло, макар и храм
Божий, остава в тлението си. Тогава
Фаетон, т.е. астралът, ще се намери
къде – в реката. В реката, наречена
Еридан, която е италианската По.
Там ще се намери! Астралът ще си
отиде при своето – във водата.
Това е тайната на зодията Скорпион – “Аз желая”, желанието на Фаетона, на нашия астрал; смъртната
майка и безсмъртният баща Духът.
Така под покровителството и подбудата на планетата Марс, който е
войнстващото начало, който е енергията и пламенността, ще се изходят известни пътища от небесното
тяло, от свода небесен и от “Аз съм”
– от себето.
Страхът, че няма да може да надмогне земното притегляне, което
дава своя резултат, не лишава нито
самия Фаетон (нашата астралност
чиято дързост е похвална с искането
да мине Слънчевия път), нито Климена (нашата плът, нашата Земя-

майка) от тяхното съществуване.
Когато наблюдаваме скорпиона, ще
видим, че той има шест крака, две
щипки горе, една опашка – опашка,
в която е сложена себезараждащата
се отрова. Това е идеята за подбудителството, защото скорпионът
е онова, което можем да наречем в
божествата “Аз разрушавам – аз съм
смърт!” и “Аз възстановявам – аз съм
възкресение!”. Това е Скорпионът
– смърт и възкресение! Когато
трябва да бъде свободен от това,
което го е направило пленник,
тогава опашката му пуска своята
отрова и скорпионът се самоубива. В този смисъл да активизира
– от инволюцията да създаде идеята за еволюцията.
Така Скорпионът е едно божество,
което гради и разрушава. И затова
ще го намерим отразен в творчеството на най-големите умове, и то
под различни формули като вложена тайна. Дори и един Леонардо да
Винчи ще го сложи на осмото място
в поредицата на Тайната вечеря, защото осмицата е октавният знак на
зодиакалите и знакът на равновесието, когато свършва инволюцията
и започва еволюцията. Ще го намерим при Рубенс, при Микеланджело, както и в музиката – навсякъде
той има своето действие. При един
Скарлати е опера – “Фаетон”, при
един Сен-Санс – това е романтичната, симфоничната поема. Големите
творци (за радост на тези, които
познават малко повече тайните
знания) са били достатъчно будни да усетят и все с нещо са отбелязвали това езотерично, окултно
знание. Достатъчна е една карти-
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на да видите на Леонардо – какъв
поздрав има между учениците и
Учителя им, за да сте наясно, че
този човек е познавал окултните
тайни – тайните, с които са били
обучавани учениците.
Естеството на Скорпиона е неподвижност и твърдост. Безспорно
основният елемент на тази зодия е
водата, за която знаете, че съм казал
– това е астралният образ на светлината, т.е. самият Фаетон – светлеещият, аструмът.
Този зодиакален знак попада и под
още едно влияние – това на Плутон, т.е. подземния бог, мрачното
царство, от което ще се извежда
после на светлината (легендата за
Персефона, легендата за Орфей...)
и с това ще се надмогне тъмнината.
Затова когато се търси в Библията
един паралел на Скорпиона, не
е толкова с Яковия син Дан, както
е казано в някои книги, а с друг от
синовете му – Гад, за когото самият
Яков казва, че сега над него властва
тъмнина, но той ще я надмогне и ще
бъде светлина.
А трябва да признаем, че този зодиакален знак е изумително сложен. Като се чуе скорпион обикновенно се разбира – умъртвява
всяко нещо. Но той, ако може да
умъртвява, да изчерпва злото, как
тогава да кажем нещо отрицателно за него?
Скорпионът като силна воля проявява както положителни, така
и отрицателни качества. Активен
е със своите криле, с които конете
препущат – с тази поетичност, бих
казал, с мистичността, която носи и с
подчертаното признание на тради-
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цията. Макар и да е мистичен, той е
и традиционалист – има чувството
на несигурност, когато ще сменя. В
отрицателния аспект Скорпионите
са подчертано отмъстителни, достатъчно любопитствени и язвителни,
за да скроят подбуди за нещо. Могат да разстроят живота на някого.
И тогава, когато се осъзнават като
зависими, дали с опашката или
с жилото, ще отравят живота на
подтискащия ги или собствения си,
макар че колкото и да са властни,
все пак в семейния си живот те обичат дома и се подчиняват на другата
воля. Не им липсва (както на всички) сребролюбие, размери на лъжа и
чувството на подстрекателство. Тъй
като Скорпионите по същина
трябва да рушат и да възземат,
трудно е да се каже, дали идеята
за едно подстрекаване на някого да се разграничи с нещо, не
е един елемент, който след това
ще изведе до едно възкресение.
Но в никакъв случай това не бива
да бъде основа, защото може да
се превърне от подстрекаване в
корист и тогава рискът е голям.
Скорпионът е полярен и тук трябва да намерите тези Везни, които
го предшестваха. А Везните имаха
един знак – кръста, двубоят между
Дух и материя. Трябва да се намери
тази везна на равенството!
Неудачните периоди на Скорпиона
са от 20 януари до 22 феруари и от
22 юни до 21 юли. Съдбовните години, както знаете, са през седем и за
тази зодия започват от 39. Щастливият ден (или ден, в който могат да
бъдат властни) е вторник. Хубавото
им число е 13-сет. Едно и три пра-

91

СП. ЕНТУСИАСТ 4/09 + РЕЛИГИЯ и МИСТИКА
ви четери: това, което е кръстът
– вечният двубой; това, което
е Разпятието. Техният вълшебен,
скъпоценен камък е аквамаринът,
за който има цяла една легенда: за
Пиер Абелар1 и Луи Елуиза. Една
много хубава енергия, много хубава
легенда. На тази Елуиза е наречен
аквамаринът. Наречен е и камъкът
на щастливите дни, защото когато по принуда Елуиза и Пиер
са разделени, тя му дава пръстен
с аквамарин. Други камъни, които
хармонират със зодията, са топазът
и коралът. Украшения, в които те
най-предпочитано се носят, това
са гривната или пръстенът. Ведно с
това имаме магнитът, който наистина е много важен, както и минералите като киноварът. (От киновар
в древността е правена боя, с която
художниците са работили.)
Този зодиакален знак под въздействието на Марс изявява още независимост, силна амбиция, изпълнителност, една вярност на голямото
дело (въпреки кавгата, свадата,
които не са чужди на никоя зодия в
нас). Скорпионът е много действен.
Оръжието, с което борави е от размера на късите, а от тях той разполага с най-дългото – т.нар. кинжал.
Скорпионът не може да употреби
друго освен отрова, самопроизвеждаща се в неговата опашка.
В египетската астрология този зодиакален знак, в периода 23 октомври
– 3 ноември, е изразен с божеството
Хор, което се счита син на Изида и е
подготвян за борба срещу Сет – не-

АСТРОЛОГИЯ
говия чичо. Сет убива Озирис, а Хор
унищожава Сет. Но Озирис възкръсва след това, събран от Изида.
Ето я сложена идеята за унищожението и възкресението; има я и
идеята за милостта и за отмъщението; запазена е идеята за личното благо, жертвано в идеята
за обществената необходимост.
Така трябва да се трансформира, да се роди нетърпимост към
лъжата и лицемерието, за да се
дойде до една обич в жертвата
към другия.
Другият период в египетската
астрология (от 4 октомври до 21
октомври) е изразена със Себек,
който е бог на водата (виждате как
се повтаря един Фаетон, астралът),
на реката Нил. А Нил, когато се
разлива, носи и благодат, и опустошение. Тя прелива, залива и в плача
се ражда радостта, защото нанася
своята благодатност като полива и
наторява. След това се сее и жъне.
Ето това е Скорпионът в египетската митология. Там ще намерим вече
как този скорпионен знак Себек се
изразява у жената – в изящността на
облеклото. В днешно време трудно
можем да намерим изящност, но
една египтянка, ако видим как се е
обличала, наистина бихме се учудили. И сега, когато погледнем по намерените съдове рисунките, се възхищаваме от изящна грациозност
на поднесената лява или дясна ръка
– това е съвършенство. И общо взето
жената Скорпион във всичките митологии е наистина израз на изящ-

но обличане. Това е усет за естетика,
размерност в изграждането.
В скандинавската митология зодиакът се символизира в цветя
и първата декада на Скорпиона,
това е фрезията – изящно цвете,
дори като аромат, което е израз на
безстрашие. Виждате ли, че нежността може да бъде безстрашна.
Ние мислим, че е крехка, а тя е
безстрашна, защото над цялата
наша волевост, над цялата наша
даже грубост идва нежността,
която ни покорява. Фрезията е и
настойчивост. Победа – или равновесие между физика и психология
– това е Скорпионът.
Другото цвете е шибоят. Шибоят,
това е нещо невероятно! Откъсайте
си от някоя градинка едно стръкче
шибой и ще го носите три месеца
все нежно, ароматно...
Във втората декада е орхидеята
– тайнственост и загадъчност. Всеки трябва да има своя хербарий с
орхидея – тайнственост и загадъчност, конфликт и прямота, мъдрост
и смирение.
И в третата декада е божурът
– здраве, което понася всичко. Бих
казал – китка за бойните войни, защото той е предимно червен. Носи
справедливост, но и необузданост и
символизира дръзкия характер.
Скорпионът излива всичката си
сила чрез опашката. Тя е кърмата на
плаващия съд, овладяната природа,
хипнотичната сила. В целостта си
скорпионът е една широка предница, изтъняваща и постепенно мина-

ваща в опашка, където се крие всичката му мощ. Той може да жертва
себе си, за да подбуди нисшия свят
към йерархията на духовния, повисшия. И носи вгърнати тайните
на Плутон, на подземното царство,
на Адеса.
Скорпионът е единственият, който
не може да бъде победен. Затуй
незасегнато живее в радиационни
места – от радиация не може да
бъде поразен. Значи има зодиакален знак, който е надмогнал отрицателното въздействие на атомната
енергия. Той единствен може да
живее в такава среда без дори да
бъде докоснат.
Зодия Скорпион има своето величие и своето място и ние ще
трябва, познавайки закона на
подтикването на материята към
живот, да признаем необходимостта от отрова, т.е. от нарушаване принципа на инволюцията
и преминаване към принципа на
еволюцията. Тогава ще дойдем
до онази фраза, която е казана
в Евангелието: О, смърт, къде е
твоето жило. Радвайте се, Аз победих света. Тази подбуда създава
един символен знак за Скорпиона, който еволюира от скорпионното към орела. Това е символът
– слизането, отравянето и раждането на Орела, Фаетон на колесницата на Зевс. Така ние стигаме
до сигурността на необходимото
да имаме духовна власт. Ето това
е, което можем да наречем възкръсналия Скорпион в Орел.

Пиер Абелар, роден в 1072 г., е един голям ум – голям философ, мислител и богослов, който създава цяла една система. – Б. а.
1
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поетът-ясновидец

Траянов често е провъзгласявал, че поетът е
вещател и предсказател, прорицател в бъдещето.

Теодор Траянов

~ Любомир Георгиев

ТРАЯНОВ ЧОВЕКЪТ
Като натура Траянов беше едно
странно смешение на жизнерадост и оптимизъм и на мистика.
Първото се проявяваше във всекидневния живот и в общуването с хората, а второто – в тишината на самотата и творческото самочувствие.

‘ Ив. Радостлавов в “Теодор Траянов – литературни анкети” на В. Балабанова

*
Преди да познавам лично Траянов
аз вече го знаех като поет. В 1912 г.
излезе неговият сборник “Химни и
балади”. Това беше литературно събитие. На следната година във вестник “Нова балканска трибуна” аз
написах литературния си файлетон
“Теодор Траянов” за неговите “Химни и балади”. С въодушевление
аз поисках да очертая творческата
същност и литературното ново, което той представляваше за нашата
литература и поезия...
Един летен ден отворих на едно
позвъняване. Насреща ми беше
един непознат: среден на ръст,
спретнато облечен, живо и симпатично лице. Въпреки моята
резервираност гостът без церемонии, с държание като на отдавнашен познат, дори приятел,
не аз него, а той мен ме поведе
към стаята ми, дето ми се обади,
че е Траянов и използувал слу-

чая да ме види, да види автора
на файлетона, който беше така
възторжено се отзовал за сборника му. И това – естествено, непринудено, искрено, с една едва
доловима стеснителност. Той ме
подкупи веднага със своята естественост в това първо запознаване, с
жизнерадостта и поривитостта на
натурата. Аз го почувствах веднага
близък и приятелски настроен. Затова с готовност се отзовах на желанието му да се срещнем вечерта, за
да говорим. Вечеряхме в известната
тогава гостилница на бай Георги
“Средна гора”, където се заседяхме
късно до полунощ в непринудени
разговори за литература, главно, и
се разделихме като стари приятели и съмишленици. Още тук той
се изяви такъв, какъвто остана в
моето съзнание през цялото време на с нищо незасенчената ни
дружба повече от тридесет години – жив и подвижен, с цветистия
си хумор, с цялата си сърдечност
и откровеност. Това, което винаги е
подкупвало най-много у него. Това,
което вън от всичко друго, ме привърза завинаги към него.
За нашата среща той говори после
едва ли не същото. В спомените
си В.Балабанова предава следното
– Траянов й казал: “Бях във Виена.
Знаех за него. Бяха ми изпратили
една негова рецензия за мене, но
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не се познавахме. Щом се върнах в
България – право при него. Сварих
го в къщи. Той ме посрещна добре.
Говорихме цяла нощ и се разбрахме
за цял живот.”

‘ Иван Радостлавов,
“Спомени, дневници, писма”

*
Още през първите дни на първите
ми срещи с Теодор Траянов аз почувствах искрения и благороден
човек. Той нямаше нужда да се
представя външно с нещо повече от това, каквото си беше
като личност и поет. Заучената
маниерност, присъща на някои
“специалисти” в това отношение, му беше чужда. Неговата
вътрешна сдържаност, която
идеше от углъбеност и състояние
на самоанализ, от усамотяване
в себе си дори на обществени
места със събеседници, можеше
да измами страничния случаен
наблюдател. Тази му сдържаност и
пестеливост на думи не бяха присъщи на неговата личност. Той
беше дълбоко сърдечен човек,
който обичаше да разговаря откровено и задушевно с тия, които
беше приел за свои приятели, без
оглед на външност и специалност в техния живот. Тъкмо тази
сърдечност и проявявана обич към
тях поддържаше и чувството им на
преданост към него...
При всички неволи в личния си живот той не беше лишен от чувството
за хумор. И често обичаше да се шегува със своите събеседници, като
запазваше мярка във взаимната ни
привързаност и границата между
искрения безобиден смях и при-
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смеха. Нищо чудно – неговият смях
значеше обич и още едно уверение
за безусловна близост и чиста приятелска преданост на въодушевен
романтик. Въобще той обичаше народа и аз никога не го видях да унижи с държанието си негови синове.
‘ Вичо Иванов, “С мисъл и порив”

*
Когато влязохме в двора, слънцето
клонеше да зайде, но, за щастие
Траянов не беше още излязъл. Той
седеше под едно дърво, облегнат на
пейката и не правеше нищо.
Хубавият млад мъж с меланхоличните очи и дългите коси се усмихна
ласкаво и ми подаде ръка, но продължи да седи, облегнат на пейката
– царствено облегнат. Аз бях пленен
от него. Само неговият недостатък
да заеква внасяше дисхармония в
съзвучието на моите впечатления.
Има мълчание и мълчание! Един
мълчи срамежливо, друг – виновно, трети – злобно. Траянов мълчеше мечтателно, но понякога и
стеснително. Този облик на стеснение идеше от неговия недъг да
заеква. Понеже заекваше, имаше
привичката да млъква неочаквано и
да се усмихва виновно.

дете с едно око. Раждането било
трудно. Детето било едро и се родило в “ризница”. Като бебе било
много тихо дете. До три-четири
годишна възраст Теодор говорел
много добре. После отишъл с баба
си в Плевен на гости. Когато се върнал, майка му с ужас забелязала, че
детето заеква. Казали й, че там бил
паднал на цимента в кухнята.
Питала съм го самия Теодор. Според него там умряло малко момиченце на неговата възраст, с което

постоянно играел. Момиченцето
се разболяло и починало. Тъй като
постоянно питал за него, завели
го да види мъртвото си другарче.
Момиченцето лежало като малко
ангелче и се усмихвало, но не му
отговаряло. Теодор преживял това
много тежко и не искал да се отдели от ковчега. Той цяла нощ молил
Бога да я съживи и на сутринта го
намерили премръзнал на пода.
‘ Вера Балабанова, “Теодор Траянов –
литературни анкети”

‘ Константин Гълъбов, “Спомени
весели и невесели за български писатели”

*
Майката на Теодор Траянов живееше след смъртта му близо до нас...
Първото й дете било момиче,
умряло преди раждането на Теодора. А малко преди да се роди
първородният й син, тя сънувала канарче с едно око. (“Третото
око” на поета-ясновидец?! - Б. р.)
Плакала и се страхувала да не роди
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Смрачи се. Настъпи тиха, безлунна вечер. Над главите ни се опъна
модросиньо небе, осеяно с безброй звезди. Той погледна нагоре
и посочи белеещия се на югоизток
Млечен път. И без всякаква връзка
с предходния разговор започна
да ми обяснява каква форма има
Млечния път. Понеже някога се бях
занимавал с астрономия и не ми
липсваха основни познания в тази
област, скоро ми стана ясно докъде
се простират познанията му и откъде започват поетическите му “приумици”. Така от гигантската лещовидна форма на Млечния път
скоро той стигна до концентрично разположените една в друга
кристални небесни сфери, отвъд
които бил светът на идеите...
‘ Иван Богданов,
“Неизбледняващи спомени”

*
Оптимистични бяха срещите ни с
Теодор Траянов през топлите летни
нощи... През тия незабравими летни
софийски нощи поетът Теодор Траянов беседваше с нас за звездното
небе като астроном. Ние, неговите
слушатели, обаяни от астрономическите му познания, изглеждахме
като студенти, а Градската градина
сякаш да беше неговата обсерватория. Тия познания Теодор Траянов
бе получил отчасти в Софийския
физико-математически факултет, а
после, като студент по архитектура във Виена, цели шест години
поддържал научните си интереси и
към тая небесна дисциплина. След
завръщането си в България той
не преставаше да се интересува от
астрономия и беше в приятелски
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връзки с бележития наш математик и
астроном проф. Любен Попов, член
на няколко чужди академии... При
мои всекидневни срещи с професор
Попов през 1950 година в двореца
в Балчик, където и той беше там на
почивка, често ми говореше с възхищение за своя покоен приятел Теодор Траянов, за неговите познания
по математика, астрономия и литература. “Теодор беше едно рядко
явление не само в българската
литература, а въобще в нашата
култура” – казваше той. – “Какви
познания по музика, театър, литература, изобразителни изкуства,
философия, по история на човешките цивилизации и култури!
Познания не самоцелни, бих казал – не манифестиране на ерудиция, която у някои хора е поза, а
по-скоро духовно богатство.”
‘ Вичо Иванов, “С мисъл и порив”

*
— Тогава четях много и много празнини запълних. Само едно пропуснах: окултното образование. После
Дора ме поведе към Християнството и тази празнота остана.
— Но Вие чудесно и сам я запълвате
– казах аз.

‘ Вера Балабанова, “Теодор Траянов –
литературни анкети”

*
Индийската култура му е чужда...
Египетската му импонира... Особено го занимава Християнството
и той се опитва да го съпостави с
Юдейството. Непрестанно повтаря,
че той е старозаветен и ми отправя
въпроси от различен характер...

‘ Моис в “Теодор Траянов – литературни
анкети” на Вера Балабанова
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ТРАЯНОВ ПОЕТЪТ
1
Увлечени във въртежа на делничния
живот ние не можем да го познаем.
А с нашата обикновена мисъл – не
можем да го постигнем, нито с построенията на логиката можем да
го излекуваме. Защото в него говори духът, самият дух, който отсича
с острието на своя меч творчеството
му.
4
А кой ще ни въведе в тъмната забрава на неговата символика? А кой ще
ни изведе оттам? – Интуицията.
Тя е като слънце, което свети над
двойнствено небе: над нашето
сърце и над неговото.
17
В стиховете му често говори гласът
на заклинател. Цял цикъл негови
песни може да се нареди, в които
звучи пръвната сила на магическото
пение на древния човек. Това показва, че той се е докоснал до тайната
на Мировата душа, чиято огнена
музика пее със съкровените гласове
на Природата.
19
Чрез пеещите звуци на неговия стих
ние ставаме причастни с магията на
нощната тишина и блуждаещите
сенки, с кадифената мекота на лунните лъчи, с кипежа на неспирния
ручей, със съзвучната песен на съзвездията...
Той е вълшебникът на българското
слово.
21
Той е поетът на българската скръб и
възвишен пророк на освобождени-
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ето от нея.

24
Жената на Траянов не е жена на
земните предели. За поет, който се е
гмурнал в метафизичните гълбини
на пола жената може да бъде само
същество на серафичните сфери
– далечен символ на същество, в което поетът иска да прелее импулса
си към непостижимото.
25
Всички обожатели на жените от
горните сфери са мистици. Чрез
еротизма се изживява постижимото в любовта, чрез мистиката – непостижимото.
Траянов е разбрал това.
26
Основата на всеки поет е религиозна. В основата на Траяновото
светоразбиране лежи религията.
Не религията – мъртвата догма, а
екстазния устрем на човека към
постигане тайната на Бога.

‘ Константин Стефанов,
из “Теодор Траянов” – статия

*
Всяка дума в неговите стихове, всяка рима и алитерация е поставена
точно на мястото си, разпоредена
е с математическа строгост... Това
може да създаде впечатление за
изкуствена нагласа, ако не беше
буйното чувство, което често преминава в огнен и неудържим патос,
не познава меката приливност, а
вибрира с резки скокове, с контрастна категоричност. От тихите полупрошепнати романтични песни до
барабанните ритми на българските
балади – такъв е диапазонът на Траяновата поезия, която съдържа ценности, непознати на новия читател.

Траянов често е провъзгласявал, че
поетът е вещател и предсказател,
прорицател в бъдещето.
‘ Любомир Георгиев,
“Литературна класика”

*
Поезията се превръща в нещо като
ясновидство и кабалистика, в тайнство и свещенодействие...
На същата задача служи езикът
– единствен в българската литература. В лексиката на Теодор
Траянов преобладават думи от
старобългарските ръкописи, от
църковно-славянските текстове,
от езическата и християнската
митология, от далечната история
на Сирия и Вавилон. Ето някои от
тях: балдахин, капище, ясмин, извиви (завои), низпадат, богомолен,
прорицател, херувими, жрец, бард,
имортели и т.н.
Особено обича Траянов двусловните определения и той съчетава по
свой начин думи, които придобиват
нови нюанси: златноткан пурпур,
знойнодишаща рана, слънцелик
народ, вдъхновена звездопис, нектар златопенест, златоцветно лято,
огнелик витяз, огън златоструен
и т.н.
Теодор Траянов е един от най-добрите майстори на алитерацията
в българската поезия... Дори изтръгнати от контекста отделни негови редове правят впечатление със
съзвучията си: “отблясъци от бърза
бран”, “с неуловим огледан лик”,
“над нас отронват странни небосклони”, “заблещукал бащин бряг”,
“разискрен сетен лъч изгасна”,
“отблясък – песен сякаш скръб неясна”, “мълнията – огнен бързей”,

“спокойно-сънен блясък”, “затихва
звезден звън” и т.н. Няма съгласна,
която да не е превърната в съзвучие,
дори дразнещите слуха “ж”, “ч”,
“ш”, “щ”:

Отдавна съдбата аз дебна
всеведущ, всегрешен, всевещ...
Със силно развития си музикален слух Теодор Траянов създаде
една традиция, която не можеше
повече да пренебрегва полифоничната страна на поетичното
творчество.

‘ Любомир Георгиев,
“Литературна класика”

*
Поезията на Т. Траянов ни го представя като изключително културна
личност, побрал в себе си и усвоил
художествения опит на най-различни изкуства, националности и епохи. Може без колебание да се каже,
че творчеството му не се индуктира
от живота, а от книгите, картините,
музикалните пиеси, музеите, затова
то носи неизбежен, зачатъчно заложен белег на интелектуалност. И
дори когато в “Български балади”
стиховете са предизвикани от външни поводи, не ни напуща впечатлението за литературна асимилация,
за свръхкултурна натовареност и
обремененост.
‘ Любомир Георгиев,
“Литературна класика”

*
— Пътят на моето творчество е съдба. Ето защо никакво друго развитие
не е мислимо. “Български балади” и
“Песен на песните”, например, съвсем не са продукт на национални-
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те катастрофи, а са въплъщение на
българската историческа съдба от
13 века насам. Националните ни катастрофи и българската твърда вяра
в бъдещето дават само особения
колорит на тези творения. Държа
фанатично на цялото си творчество.
Мога ли да се разкайвам, например, че съм създал и “Романтични
песни”, в които съм се стремял да
пресъздам в художествена форма
българския мит и българско поверие.

ЛИЧНОСТИ
‘ Интервю в “Теодор Траянов –
литературни анкети” на В. Балабанова

*
Сам авторът по-късно казва следното за ранните си творби:
— Това творчество, избухнало
в юношеска самонадеяност с неудържим напор, носи в началото
си, в голяма степен, фрагментарен характер. Липсата на опита
в познанието на света и недостатъчното още съвладяване на
великите и вечни тайни в изкуст-

ТЕОДОР
ТРАЯНОВ
Интересува ви какво мисля честно
за еврейската интелигенция? Ще
бъда откровен: не особено ласкаво.
Защото грубият материализъм,
в който тя се самоволно заточва,
а и пагубният ограничен дух на ветото, й пречат да разкрие скритите
и напластени енергии и залежи на
богоизбран народ... Питате ме още
какво мисля за развитието на българската културна проява? Вярвам
фанатично в културната мисия
на българина въпреки временното забавяне на героичния темп
в развитието, чиито обективни и
субективни причини са известни.
Животът е стълбата, която води
към Божеството. Това е смисълът
на живота.
*
Верността за мен не е дълг, а обич.
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*
Един народ трябва да даде форма
на своя вътрешен живот. Гласът на
това, което живее в него трябва да
бъде чут.

вото са били изкупвани не само
от оная непорочност, при която
погледът гледа безстрашното
звездно небе, а и от огъня на бунтарското състояние на духа, без
което истинското творчество е
немислимо.

‘ Любомир Георгиев,
“Литературна класика”

*
Споменах му изказването на известна немска поетеса, че тя не би
пожертвала съдържанието заради
формата. Траянов ме поучи, че
големият поет никога не жертва
формата, защото я владее съвършено и органически я слива със
замисъла и съдържанието.

‘ Вера Балабанова, “Теодор Траянов –
литературни анкети”

*
Просто е странно, че докато всички
по-крупни символисти изживяват
някаква еволюция на наша почва,
то почти само Теодор Траянов стои
невъзмутим, вкаменен в своето романтично и индивидуалистично
царство. Като се изключи войната,
нищо друго не го стряска от неговия средновековен сън, в който
има много русалки, феи, умиращи
войни, баладичен шепот. Траянов
остава самотен и неподвижен в нашата поезия като някаква готическа
кула, заобиколен от дълбоки ровове
на отчуждение. Той с някаква незавидна упоритост носи върху себе си
тежките доспехи на средновековен
рицар, прав и невъзмутим, както в
гравюрите на Дюрер. Него сякаш го
интересуват само “вечни въпроси”,
той презрително гледа на съвременността, но тя от своя страна също му

отмъщава. Разбира се, всичко това
като феномен е много интересно,
просто любопитството ни се засилва към този поет, който живее в
дълбоките въздишки на немското
средновековие, изпитва сладостта
на старинната романтика на готическите катедрали, пленителните
звуци на средновековния рабсод.
Траянов при всички обстоятелства
си остава една самотна и горда личност, изпълнена с метафизическо
презрение към действителността.
Той толкова много живее с проблемите на изкуството и духа, че е
безпомощен в сферата на практическия живот. Такъв човек не живее
в мира “сего”, той не принадлежи
към царството на грешните кесари.
Явно, че пред нас се намира един
аристократ на духа, принадлежащ към висш духовен “цех”,
който няма нищо общо с нашите
земни работи. Той се движи като
някаква безшумна комета в нашата поезия все по една и съща
духовна траектория.
‘ Здравко Петров, “Личности и съдби”

*
К. Величков пише: “Малцина от нашите млади поети, които се отличават с талант, са спечелили така силно
моите симпатии още с първите си
опити, както авторът на тая стихосбирка (“Venus primitiva”). Той ме
порази от самото начало с един извънреден изблик на сила, каквато не се
среща у никой почти друг млад поет
и която завладява и увлича мимо
темите, до които се докосва, и мимо
начините, по които ги развива.
‘ Здравко Петров,
“Личности и съдби”
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ВИДЕНИЕ НА ПРОРОКА
Теодор Траянов

из Български балади

104

Намерих в своята Родина
най-близкия на Бога връх,
където всичко тленно гине,
докоснато от вечен дъх,
отдето мъдро Провидение
над времена велики бди
и в летописите свещени
запалва техните звезди.

И, титанично велелепен,
народи сриваше на прах,
но, от звездите неподкрепян,
той с ярост гинеше без страх.
И скоро волята Господня
изригналата кръв смири,
и скръб и мъка безизходна
с безсмъртна святост ободри.

Изправен върху раменете
на своя коронован дух,
излях кръвта си от сърцето
и глас на херувим дочух,
разбрах, че онзи, що раздава,
което Бог е низпослал,
все повече ще получава
от тайните, на сън прозрял.

Благослових сърцата горди,
предрекъл близкия възход,
на правдата върховен орден
сторих от цял един народ!
Той, болка гибелна изпитал,
с сърце на рицар се яви,
и ореол на победител
грядущия му лик обви.

И сключих оня кръг магичен,
където в песни възсия
съдбата на народ трагичен,
залюбен в своята земя.
Той - цар на бранната стихия изтегля меч срещу света,
решен с кръвта си да изтрие
вековен срам от паметта.

Духът му, тежкогранен кедър,
от величавост осенен,
не снима погледа си ведър
от небосклона озарен!
Там българското Провидение
над времена велики бди
и в летописите свещени
105
реди победните звезди!
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ПОСЛЕДНИЯТ ГОСТ

The Last Mimzy / Последният гост от бъдещето

ОТ БЪДЕЩЕТО

САЩ, 2007
В ролите: Крис О’Нийл, Райнън Лийг, Джойли Ричардсън,
Тимъти Хътън, Майкъл Кларк Дънкан
Режисьор: Робърт Шайе
Сценарий: Брус Джуел Рубин, Тоби Емерич и др.

Автор РАЛИЦА БЛАГОВЕСТОВА

“Някога, много отдавна, душата на планетата ни се
разболяла. Хората странели едни от други и били
войнствено настроени. Светът ни бил уплашен.
Загивал. Но един велик учен се опитвал да ни спаси.
Бил опитвал много пъти и знаел, че има само още една
възможност. Тя била последната Мимзи.”
~ Из филма

Ето това си е точно филм като за
мен. Даже ми е трудно да го определям като научна фантастика
– прилича си почти на научно-популярен, хех. И преди да го гледам,
с учудване установих колко са противоречиви отзивите за него. Една
трета от хората се оказва, че го намират за “тъпа боза”, “мега прост”,
“плосък”, “безсмислен”, “семпъл”
и “глупав” със скучен сюжет и пр.;
други откриват в него “дълбок замисъл”, “философски поглед над
възможностите на човека да вижда,
чува, усеща света около себе си”,
определят го като “шедьовър”,
“великолепен”, “прекрасен”, “страхотен”, “чудесен”, “готин”, “оригинален” и констатират, че “много от
нещата в него не са просто измислени”... Последното усмихнато може
да се отнесе с особена сила до онзи
молекулярен надпис на... Intel, който изследователите видяха изписан
в сякаш живата (компютър с изкуствен интелект) Мимзи. ;) Същата
Мимзи като белия заек на Алиса,
водещ я към Огледалния свят. Честно казано, едва сега си давам сметка
защо Нео в “Матрицата” излезе от
съня на реалността ни, докосвайки
близката огледална повърхност
(свързах си я само с астралното
поле, по принцип). Въпреки че препратките към Алиса бяха пределно

ясни, нали, както са и в това по детски хубаво като идея и поучително
(без назидания) филмче. След като
го изгледах собственолично, бих
изразила мнението си, че е... едно
съкровище. Много далеч от плиткоумни екшъни, комедии и дори приказни клишета. (Разбира се, можело
е и по-добре да бъде направено, но и
така си е пре-хубаво за гледане.)
Мимзи е великденски заек, това не
бива да се пропуска, а децата в “Последният гост...” откриха даровете
на бъдещето именно по време
на великденската си ваканция.
Какво да говорим! Оттам насетне:
изпълнителите на главните роли,
играещи малките брат и сестра Ноа
и Ема – се справят чудесно със задачата си; ефектите са новаторски
като визия, радващи погледа и на
място ползвани винаги (малко напомнят на What the Bleep Do We
Know, междудругото). Налице са и
множество дребни детайли, които
правят наблюдаваното на екрана
естествено, реалистично... като че
ли се случва съвсем наистина. Един
такъв дребен, но усмихващ и забавно измислен битов детайл е изпращането на експерта по тероризъм
(в ролята е онова огромно, добро
и ярко запомнящо се същество от
“Зеленият път”, а именно актьорът
Майкъл Кларк Дънкан) от съпру-
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гата му. Сами ще се сетите какво
имам предвид, ако гледате (или
сте успели вече да гледате) филма.
Въобще, цял ден сигурно мога да
изреждам колко много неща ми
харесаха в него...
Как ни запознават с двете деца в семейството, например. В този дух на
адекватна мисловна настройка е и
директно следващият епизод – на
разговора между сърдития на себе
си, че не се справя със зубренето в
училище, Ноа и тъкмо прибралия
се след работа техен баща. Страхотно ми допадна и беглият, но също
важен, образ на застрашеното от
гибел човечество в бъдещето (тоест
алегория за нашето настояще, то е
ясно). Хората изглеждаха точно като
страховитите извънземни с огромните – черни, бадемови по форма
– очи. Това бяха маските-скафандри на враждебността, става ясно
накрая, които децата (с помощта
на гостът от бъдещето) успяха
да свалят от лицето на цялото
човечество, донасяйки му нова
хармония и чистота. И това – след
като гостът отпътува към дома си по
издигналата се към небето (подобно
на Вавилонската) кристална куластълба с новото ДНК от сълзичката
за сбогом на Ема. И за да е ясно, че

108

КИНО

тази “враждебност” е именно наша
настояща реалност, веднага след
въведението от далечното бъдеще,
“попадаме” в училището на Ноа,
където децата минават през “летищна” проверка за (опасни) метални предмети и чуваме коментарът
му, след “разпищяването” на детекторите: “Сигурно е заради новите ми
тиранти. Не съм някой терорист!”
В контрастен противовес е картината на обновеното бъдеще
– група дечица, насядали в кръг
край учителката си насред прекрасна, пъстроцветна планинска
поляна. И тя започва своя разказурок, говорейки им... безмълвно.
Всъщност още по-точно – визуализирайки им телепатично. А когато урокът приключва, дечицата си тръгват... политайки!
А най-забавно любопитен ми беше
училищният научен проект на Ноа.
Страхотно измислено нещо! Но
хайде, няма да разказвам повече.
Може да се добави единствено още,
че сюжетът е развит по фантастичния разказ “Окласни бяха тук щурпите” (някои споделят, че са го чели
преди 20-тина години в сп.Космос,
а в оригинал е Mimsy Were the Borogoves) на Левис Паджет и отново
препращащ към Алиса.
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ПРИКАЗКА ЗА ВАЖНИТЕ НЕЩА

ИЛИ

ЛОВЕЦЪТ
НА ДУМИ

Приказката е селектирана за Книга 2 от конкурса на Проект ДетеМое под надслов “Няма
зло или приказки за промяната”.
Повече за конкурса виж в сп. Ентусиаст, бр. 2.
Автор ВЕРГИНИЯ ГЕНОВА
Имало едно време един човек, който
не можел да понася живите думи.
Дразнели го толкова много, че не
им позволявал да се доближават
безнаказано до него. Ловял ги с една
голяма сива мрежа от мълчание.
И ги хербаризирал. Подреждал ги
по цвят, по вкус, по мирис, по звучене и ги закарфичвал в различни
ъгли на мрежата си. Постепенно те
поувяхвали, губели силата си и се
препарирали. Обезличавали се дотолкова, че губели дори аромата си.
Губели даже и смисъла си и ставали
еднакви. Можело да сбъркаш – вярвам – с – умея – , – мисля – с – мога
– , – желая – с – владея – . Всички те
вече не значели нищо, защото ставали кухи и празни. Никой не вярвал,
че – Обичам те – значи точно това,
което някога е значело. – Прости ми
– можело да се казва по същия начин както – дай – и – искам – . Така
настъпило голямо объркване. Никой не знаел какво точно му казват,
нито знаел коя дума да използва, че
да го разберат. Всички думи били
еднакво сиви и еднакво безсилни. И
самите думи страдали. Всяка искала да бъде себе си, но вече дори не
можели да помръднат.
А ловецът на думи много се забавлявал. Колкото повече думи улавял
в мрежата си, толкова по-всемогъщ

и по-велик се чувствал. И това му
харесвало. Когато към него идвали
молещи думи той замахвал с мрежата, събирал ги на топка и веднага
ги захвърлял в една изсъхнала гора
пълна с паяжини. Те започвали да
стенат и да хлипат, защото много
се измъчвали от безсилието си.
И в следващия момент ставали
безгласни и бездиханни – не думи, а
малки сиви камъчета. Агресивните
думи идвали с много шум и викове,
с пълната убеденост, че непременно
ще победят, но дори без да разберат
как попадали и те в мрежата на мълчанието и се превръщали в нищо не
значещи клишета. Цветните думи
пък заслепявали всичко с яркостта
си, но при допира с мрежата ставали като малки сиви бримки по нея.
Всички започнали да се страхуват
и дори не смеели да си признават,
че са думи. Били по-тихи от водата и
по-ниски от тревата. Гледали изобщо да не ги различават и се криели
зад челата на хората.
Само като усетели отдалече огромната сива мрежа, която се носела
като огромен буреносен облак и заплашвала да покрие света, думите
се разлетявали без следа. Затова
хората говорели все по-рядко и не
си правели особено труда да се разбират. Животните пък съвсем пре-
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станали да говорят, защото за тях не
били останали вече никакви думи.
А и малкото останали без това нямали смисъл, та животните си се
разбирали по-добре без тях.
Но в един момент нещата се променили. И това станало съвсем не случайно, макар че така точно изглеждало. Да се чудиш как едно толкова
малко и толкова случайно уж нещо
може да промени толкова много!
Една малка сива думичка, която си
била сива и тъжна по рождение,
се оплела без да иска в мрежата на
ловеца на думи. А той никак дори и
не забелязал новото си попълнение в
колекцията и се излежавал на сянка
под сивата пелена от мъртви думи.
Малката сива думичка тъжно се поклащала в мрежата, опитвайки се
да отплете от нея крачето си и аха...
паднала отгоре право в окото му.
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Той дори не забелязал как думичката заплувала като малко сиво корабче из сивите му очи. Но не щеш
ли това променило всичко. Ловецът
започнал тихо да плаче. После започнал да хлипа и накрая се разплакал с цяло гърло. Потекли реки
от сиви, горчиви сълзи. Мрежата се
скъсала и смачканите обезсилени
думи се понесли по реката. Те били
толкова безпомощни, че не можели
да се хванат за нито една сламка и да
доплуват до брега. Обаче вместо да
се удавят, думите започнали една
по една да се съживяват и да заякват. И така били разпръснати до
всички краища на света. Станали
пак свежи и цветни и започнали да
прелитат като пъстрокрили пеперуди насам-натам. Прегръщали се и
танцували. Танцували и се прегръщали и търсели някой, който да ги
изговаря. Това ги правело изключително щастливи. Те намерили хора,
които обичали да седят по цял ден и
да говорят. Около тях кръжели наймного и най-разнообразни думи.
Нарекли ги оратори и философи.
Защото те си били измислили
най-страхотно, според думите, занимание. Романтично настроените
думи много си харесвали поетите и
една през друга предлагали себе си
да римуват края на стиха. Така всяка
дума си намирала някой да я изговаря с удоволствие. Дори започнали
да ги записват. Пишели ги по стените и по пясъка. Даже започнали да
ги събират в книги и да ги подвързват с кожени корици. Някои от тях
ги изписвали и със златни букви.
Хората престанали да се гледат намусено и все по-често си говорели.

Например очите им заблестявали
като звездно небе, когато казвали
– Обичам те – и ставали зелени като
поляна с четирилистни детелинки,
когато казвали – Вярвам ти – . На
всички им било толкова хубаво, че
съвсем били забравили за Ловеца
на думи.
А той лежал без сили в една мръсна
локва и плачел ли, плачел. И само
малката думичка, която неволно се
била оплела в мрежата, била останала при него. И то съвсем доброволно. Тя се казвала Тъга и постоянно тъгувала за всички тъжни неща,
които се били случили по Земята.
А ловецът определено вече имал
за какво да тъгува, защото изведнъж осъзнал, че досега бил живял
само в собствения си ограничен сив
свят, обезцветявайки и всичко друго
край себе си. И единственото, което
осмисляло живота му, било да търси удоволствие и радост в това да
кара другите да се измъчват и стра-

дат. Но ето, че тъгата ненадейно
била завладяла изцяло душата му и
не му давала покой.
– Ти ме мразиш и ми отмъщаваш,
нали!? Забавлява те да ме гледаш
безсилен – изсумтял той на Тъгата.
– Нищо подобно – отвърнала тя.
– Наистина аз съм нежелана от
никого, но както виждаш в мен има
много повече сила, отколкото във
всички останали думи.
– Явно си дори по-силна от найсилния – визирайки себе си, казал
Ловецът. – И как го постигаш, ако
не е тайна?
– Не го постигам никак, просто това
е същността ми. Аз съм тази, която
помага на хората да намерят себе си.
Когато тъгата дойде при човека, той
се спира, отбива се от забързания си
път и се замисля за важните неща.
– И кои са толкова важните неща?
– опитал да се заяде той, но мъката
била по-силна от него и се разплакал отново.
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– На мен ми е много хубаво да стоя
при теб, но не мисля, че за теб е добре това да продължава дълго. Ти
всъщност харесваш думите, нали?
Въпреки че всички мислят, че ги
мразиш, аз знам, че ти тайно им се
възхищаваш и затова ги събираш
при теб.
– Ми, май има нещо вярно – прохлипал той.
– Определено твоята горделивост
те прави жесток. Но аз съм истински вълшебна дума, мога да
повикам Простя и Моля и да те
науча да ги изговаряш. Ако успееш само един-единствен път да
ги изговориш със сърцето си, ще
видиш, че е също толкова лесно
да ги изговориш и с устата си.
Ловецът на думи не искал никой да
го вижда как плаче и затова се затворил в една голяма празна кула
и продължил да тъгува за себе си.
Една вечер Тъгата му казала:
– Време е да спреш да мислиш за
себе си и да поискаш прошка от
тези, които си наранил. Аз си тръгвам, защото усетих, че вече нямаш
нужда от мен. Виждам, че сърцето
ти е намерило пътя.
И Тъгата отлетяла като малка сива
пеперуда.
Ловецът заспал и сънувал един
остров, пълен с пъстри пеперуди.
Те били като големи цветя, които
ухаели и изпълвали небето.
На сутринта слънцето огрявало полумократа възглавница на Ловеца
и се забавлявало да рисува цветни
кръгчета по все още мокрите му
клепки. Сърцето му преливало от
желание за нещо ново. Той взел
един лист хартия и посегнал към
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мастилницата. Решил, че е дошло
времето за промяна и започнал да
пише писмо. Първото писмо в живота си!
– Здравейте, мили думи... – написал
той и спрял. Седял така облакътен
повече от час и не можел да напише
нищо повече. Скъсал листа и сини
искри проблеснали в очите му. Разходил се до терасата на кулата и пак
се върнал. Седнал, отново написал
същото и пак не можел да продължи. Мастилото не искало да напише нищо. Най-накрая той стиснал
здраво писалката, напрегнал всичките си сили и успял да напише:
– Здравейте, мили думи,
Простете ми....
И само щом написал това, всички
думи били привлечени като магнит. Той стоял в захлас – за първи
път в живота му се случвало думите
да искат сами да дойдат при него.
Те прелитали, кацали на рамото му,
надничали, бутали се коя да бъде
следващата изписана. Той гледал
невярващо изписания с красиви
малки думи лист. Решил да прочете писмото на глас. Звучало като
песента на ромолящо поточе. Било
дълго и плавно като пълноводна
река, която крие много тайни и има
много неща за казване. Това го вдъхновило и той продължил да пише.
Така станал любимец на думите.
При него идвали толкова много
думи, че той поставил началото на
най-голямата библиотека в света.
Тук думите обичали да си почиват.
Да се разговарят и да се забавляват.
И когато някой търсел някоя дума,
винаги знаел, че голямата кула била
пълна с всякакви думи.
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След Земята
Интересът към фентъзи клуб “Светлини сред сенките”
провокира нов ентусиастки материал за децата-фантасти от Казанлък. Този път той е двоен. Ще представим на
читателите “Дивна” – последната книга на клуба, чийто
жанр е научна фантастика, но все пак има и “ню уиард”
елементи; това ще стане чрез предговора към книгата. Ще
представим и малките “светлинки” в клуба чрез техни рисунки и интервю с Валентина Димова.

корицата на книгата
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Един от главните герои в новата книга е Марти, за изграждането на чиито образ е взет
Иван Ангелов с представянето му в Мюзик
Айдъл. Има заемки от неговата поява и в историята на другия главен герой – Питър. Но
Марти е сякаш по-симпатичен – жив, красив и
противоречив образ, за който ти става много мило и дори малко тъжно, въпреки че иначе
винаги той е най-веселият и шумният.
Автор БОРЯНА ВЕСЕЛИНОВА
Всички ние сме обитатели на
Земята – “лудницата на Слънчевата система”, както беше наречена
някъде – и рядко се безпокоим за
планетата си, защото винаги сме
били тук и все още не сме опрели
до други варианти, макар покупките на лунни парцели да са вече факт.
Тези, които се безпокоят, са писателите-фантасти; тяхна работа е да обрисуват какво очаква нашите прапра-пранаследници. Обикновено
във фантастиката Земята си остава
където е, превръщайки се в епицентър на космическата колонизация
и първоизточник на новите светове
– няма как да бъде пропусната или
заобиколена, защото тя е люлката
на живота и културата.
Така е и в “Дивна” (въпреки че действието се развива в близко бъдеще) – Земята като явление не е заобикаляна, никой не се опитва да
мине без нея… нея просто я няма.
Останали са Ромео и Жулиета – два
грозни астероида. И това не е случайно. То е предупреждението на
“светлинките” (разбирай децатаавтори от клуб “Светлини сред сенките”) към Хомо сапиенс – преди да
се е превърнал в объркан и уплашен

Хомо футурус, подобно на главната
героиня Дивна.
Реалистичен ли е този тъжен свят на
федерации от космически станции,
луни-холограми и изкуствена трева,
където плишът е единственият приятел на човека? За съжаление, да.
Болезнено реалистичен. Като се започне от новото разпределение на
човечеството по частни, административни, учебни и масови станции, мине се през експериментите
за трансплантиране на душа и се
стигне до… мечтите. Защото и След
Земята човекът остава длъжник на
мечтите си. Такъв е Питър Верелински – “избраникът, белязан от мечта”, такива са футурологът – професор Файнс, професорът по религия
и древни изкуства Уайт, трошачите
и най-вече самата Дивна. Човек е такъв, какъвто са страстите и мечтите
му – те определят нашия избор,
казва професор Уайт. Изборът на
Дивна е между това да се остави събитията След Земята да подреждат
живота й или да участва в тяхното
създаване, за да “случи” сама живота си. Труден избор в ежедневие,
в което момичето тотално се разминава с брат си Стас (твърде зает
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да преследва виртуални върколаци в
академичния тренажор), проваля се
като студентка, едва не става жертва
на Събранието на позора и се чувства добре само когато е в часовете
на професор Уайт, в “Трошачите”
или на “купон” на тайната организация.
Дивна е сложен образ, носител както на някои от най-стойностните
послания (да се опитваш да живееш
правилно), така и на недостатъци
(прекомерна емоционалност). Останалите образи в историята са не
по-малко пълнокръвни – от отрицателния герой, северния координатор Кал Колосор, до по-големите
и по-малки деца в “Трошачите”.
По-специален – и най-неразбираем
– е Питър Верелински, чиято личност тепърва ще привлича интереса
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в следващите части от поредицата. Той е дотолкова странен, че на
моменти дори негативистът Стас
и шантавият Марти будят повече
симпатии от него.
Независимо че действието се развива главно на станцията на Южната
академия, преименувана от Дивна
на “луксозен крематориум за мечти”, то е пълно с живот, ненадейни
обрати и изненади от всякакъв характер. Водещият въпрос е дали ще
оцелее любовта – такава, каквато се
ражда, такава, каквато я виждаме в
Южната академия и “Трошачите”, и
такава, на каквато ни учи Херувим
Уайт – професорът с трансплантирана душа. Затова ще завършим с
мисъл на самия професор: “Мракът
няма собствено битие, Дивна. Той е
просто липса на светлина!”
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На старта във фентъзи клуб “Светлини сред сенките” е новата смяна:
Мария, Александра, Ани, Михаела, Алис, Николай, Владислав, Мими и Рая.
Новите “светлинки” поемат щафетата от досегашните автори, найпорасналите от които вече са студенти. В момента клубът развива дейност в
Детски комплекс “Св. Иван Рилски” (Казанлък), под ръководството на Валя
Димова. Докато първият “випуск” очаква излизането на “Дивна” и работи
над “Храмът на Некрос” (втора част от трилогията “Аурелион: вечният
баланс”), малките автори са започнали първата си книга – за момента
без работно заглавие, с уклон към екологичната тематика, сътворявана с
характерните за “светлинките” въображение и размах. Освен че се пише, се и
рисува – първите илюстрации към историята за феите, фейните и фафите
са готови. С Валя Димова обаче говорим за нещо друго –

възпитаването чрез изкуство...
Какво означава да възпитаваш чрез изкуство?
Изкуството е нещо като паралелен свят, попаднеш ли в него, правилата са
други. Най-важното е, че децата се учат да създават, а не само да рушат,
както е в повечето компютърни игри, например.
Можем ли да говорим за възпитание чрез жанра на фантастиката и фентъзито?
Фентъзито е приказка, а приказките възпитават открай време. Фантастиката е малко по-сложен жанр и мисля, че освен да възпитава, той предупреждава и също така ни учи.
Какви качества се развиват у едно дете, когато се включи като автор в
създаването на една история?
Първо и най-важно според мен, те се учат да работят в екип. Създаваш
нещо и другите те коригират. Трябва да надмогнеш егото си, за да приемеш критиката, или да съумееш да отстоиш своето – да го обосновеш, ако
мислиш, че е по-добро.
Смяташ ли, че в днешната образователна ситуация децата имат достатъчно възможности да се развиват чрез творчество?
Живеем в абсолютен хаос. Голяма част от децата се прехвърлят от едно на
друго място, с цел някой да ги “гледа”. Родителите са заети, нямат време за
тях и учителите остават безсилни. Виждала съм деца в 6-7 клас, които просто нямат интереси. Това е стряскащо.
Какво според твоите наблюдения остава у порасналите деца, които са
били фентъзи-автори?
Остава им мечтата. Докоснеш ли се до света на изкуството, той ти оставя отпечатък за цял живот. Сега, по трагичния повод със смъртта на Майкъл Джексън се сещам, че всички деца от клуба бяха сложили траур на скайпа си. Това е
знак, че са се научили да уважават таланта и твореца във всички области.
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Find your face beyond the mirror!

за татуировката и татуирането

е®кан ЧОЛАКОВ

Tattoo studio FACE, Варна
bl8cold@yahoo.com

За колко дребни неща сме плакали,
кичур коса, счупена детска играчка, за кукла...
сега порастнахме,
много големи случки дори - не могат да ни разплачат...
катастрофи, фалити, войни...
Сега по-силни ли сме...
или просто свикнахме...?
Да се научим да живеем, да свикнеш ли означава...?!
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Автор е®кан ЧОЛАКОВ

От незапомнени времена хората са поставя-

ли трайни знаци върху кожата на тялото си.
Причините са били различни: за да се предпазят от зло; да покажат принадлежността си
към дадено племе; като доказателство за социално положение или богатство; за лечение; за
спомен; да се подсигурят, че ще преминат в отвъдното или просто за разкрасяване. Учените
са установили, че още в епохата на палеолита хората са татуирали телата си. Естествено, в
началото са рисували само точки и чертички.
Египтяните са тези, които превръщат татуирането в изкуство и го разпространяват по света.
Европейците преоткриват татуировките благодарение на американските индиански племена,
които са изобразявали на телата си цели истории от своя живот. От о.Таити се ражда и самата дума татуировка - от местното “таттау”, което
означава “белязвам”.
Виждането, че татуировките могат да изразяват различни идеи и по такъв начин да се
превръщат в средство за общуване, не е ново.
Мълчаливата размяна на информация, която
се осъществява между носителя на татуировка и
човека, който я гледа, е може би един от най-интересните и важни аспекти в целия процес. На
него обаче се обръща твърде малко внимание.
Татуирането вече се превърна в част от масовата
култура.
Според мен, преди да решиш да си направиш
татуировка, трябва да си поговорил достатъчно със себе си. Тя не се прави предимно
за разкрасяване на тялото. От друга страна, тя
е огледало на душата на нейния носител. Това
е вид религия. По мои наблюдения в България
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НА ПРИРОДАТА
из “Гладът – приятел и лекарство”

Автор ЛИДИЯ КОВАЧЕВА

много малко хора си дават сметка защо по принцип
се прави татуировката. Като малка страна, в наше
време се влияем и “учим” от по-големите държави.
И когато нещо не си го видял сам, вярваш на този,
който го е видял. Но нямаш гаранция, че ще ти бъде
“преведена” правилно информацията...
Въпросът е в това, че всеки трябва да открие себе си
и истинската си същност и татуирайки си даден модел, просто да не забравя какво иска и търси. Темата е
дълбока. Не по-важно по смисъл е и мястото, където
ще бъде направено “белязването”... както и изборът
на самия татуист. Много хора по целия свят си правят татуировки без преди това да са разгледали какво
друго е изработвал дадения татуист и не се интересуват за гарантираната чистота (стерилност) на инструментите... По-важна за тях е цената - където е по-евтино, там са. Трябва да се отбележи, че правилната
поддръжка на татуировката след поставянето й също
е важна.

Човешкият организъм се храни не с храната,
която поглъща, а с тази, която успява да абсорбира.
Превишаване на дневната храна на децата
С тази глава искам да защитя милите малки дечица, безпомощни
да се противопоставят на невежественото и грубо отношение
към тях, на което те стават жертва по-често, отколкото се предполага.

Обикновена практика е този, който
се грижи за детето, да определя по
свое усмотрение порцията храна,
която трябва да му поднесе при поредното хранене. И тъй като при възрастните превишаването на количеството е станало нещо обикновено

Разбира се, не всичко във вселената на татуировките
подлежи на дълбок анализ или е изпълнено със значение. Някои хора просто не придават символично
значение на татуировките си. Все пак повечето народи и култури влагат в рисунките върху кожата дълбок смисъл. Татуировките могат да бъдат израз за
вярност, любов, да привличат щастието, а понякога
и омраза. Те са един от изразите, с които си служи
изкуството в нашия век. Карат ни да обърнем поглед към общо или различно минало, да се потопим
в един друг свят; водят към богата гама от емоции
и преживявания, които ни подтикват да продължаваме напред и да търсим един нов свят, достоен за
истинската любов.
Защото изкуството... е любов. А животът е изкуство. Както и татуирането... и не само то!
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и редно, това се практикува и при
децата, без да се вземат предвид
изискванията на детския организъм. Обслужвайки предразсъдъка,
че колкото повече храна се поглъща, толкова повече сили и здраве
дава тя, детските порции системно и
съзнателно се превишават както по
количество, така и по калории.
Освен това същият този “възпитател”, бил той майката, бабата или
“лелката”, има амбицията неговото
детенце, детенцето, което отглежда,
да бие на очи с налятата си фигурка
и закръглените бузки, което според
техните разбирания означава, че е
по-здраво от другите.
Превишаването на порциите
на детето дори с няколко хапки на ден – това е вече първото
сериозно отклонение спрямо
количеството на приеманата храна. За пораженията, които носят
тези “няколко хапки”, никой не
се замисля, както и за трагедията,
на която по този начин се слага
началото.
Отначало детето приема наложената му храна, защото е добро същество, дошло на този свят с пълно доверие към него. Но настъпва моментът на пресищането и
то започва да се противопоставя.
Инстинктът, вложен от природата,
т. е. “вътрешният лекар”, започва да
си казва думата – АПЕТИТЪТ ИЗЧЕЗВА! Докато възпитателят не
държи сметка за количеството на
необходимата за детето храна, “вътрешният природен лекар” отчита
всяка приета хапка в повече. Настъпва паника – детето не иска да яде!
Ако срещу детето има обаче въз-
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питател с необходимата култура
и с по-задълбочено аналитично
мислене, той веднага ще разбере
допуснатата грешка. Но за съжаление мнозинството хора, на които
се поверяват децата, дори и самите
родители, нямат нито отношение,
нито разбиране по въпроса. И тъй
като насилието е взело преднина
в нашия живот, не се мисли за
нищо друго, освен как да се накара това нещастно дете “да слуша”
и да си изяжда предоставената
му порция.
Развихреното въображение започва да обмисля начини, които
да заставят детето “да си изяде
всичко”. И това, което се измисля
и предприема в случая, е в толкова богати варианти, че би било
трудно да се спрем на всички, но
интересен е фактът, че в основата на всеки един от тях е принудата. Никакво съобразяване с
изискванията на природата.
Най-обикновеното нещо при това
положение е включването на храна,
която да възбуди апетита – нещо
подсладено, пикантно или предпочитано от детето лакомство. Появяват се бисквити, кексове, колбаси
– въобще всичко, което може да
привлече вниманието на детето.
С това се постига някакъв частичен
временен ефект, но положението
си остава същото – апетитът липсва.
Но това не остава без лоши последици. Освен пораженията, нанесени
на организма от нездравата храна,
вкусът на детето вече завинаги е покварен. Оттук нататък то вече цял
живот ще се стреми към сладкото,
соленото, към пикантното, към хра-
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ните, от които не може да се чака добро здраве... Вкусът и стремежът към
реално здравословните храни е на
заден план или съвсем отстъпва. На
преден план са шоколадът, бонбоните, вафлите, сладоледите, саламите, а
по-късно – кафетата и алкохолът.
Друга практика при отказ от страна
на детето да изяде определената му
порция е отвличане на вниманието
му с разказване на приказки, разиграване на сценки или нещо друго,
докато съдържанието на чинията се
прехвърли в устата му. Тук умело и
хитро се използва повишеният интерес на детето към заобикалящия
го свят, който то опознава. И докато
слуша интересната приказка или
гледа разиграния трик, механично
приема подадената му храна. То
дори е готово още да му сипят,
само и само да му разказват нещо
интересно. Възпитателите са наясно с това и хитрините им успяват.
Но и тук пагубните последици не
закъсняват. За храната, за която
не е проявено желание, не се отделят необходимите стомашни
сокове и тя предизвиква гнилостни процеси, които от своя страна
впоследствие дават жестоки������
�����
поражения върху храносмилателните
органи. Освен това, заслушано
в разказа и загледано в триковете,
детето механично нагълтва храната
и не я сдъвква добре. А и то все още
не е приучено да дъвче – тази задача
е една от основните на възпитателя
– да го научи да дъвче. Затова той
трябва да е търпелив и съзнателен,
да създава правилни навици на
хранене.
Друга поредна хитрина на възпи-
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тателя е да дава желани от детето
обещания, купуване на желана играчка. И при това обещание порцията храна е преминала автоматично
в стомаха на детето.������������
�����������
Дали обещанието ще бъде изпълнено или не
– няма значение, но поставената цел
от страна на родителя или възпитателя е постигната.
Особено драматично е положението там, където се действа
със заплахи. Детето е деликатно
и неукрепнало същество и като
физика, и като психика. Уплашено, то с мъка гълта хапка след хапка. Строгият тон и острият поглед
на неговия възпитател го сковават
върху стола и то не смее дори да
се разплаче. Възпитателят отново е
победил – порцията е изядена. Под
влияние на травмираната нервна
система се травмира и стомахът. За
нормално отделяне на сокове, както
и за нормално протичане на храносмилателния процес не може да се
мисли. Към пораженията от насила
приетата храна се прибавят и пораженията от отрицателните емоции.
Нека надникнем в нашите детски
градини, където майките са поверили своите деца, разчитайки на
компетентността на персонала, който поема грижата за тях. Нека напомним, че това става в една възраст,
когато се създава база за здравето
през целия живот. Дали е оправдано доверието?
Животът в детската градина е колективен и детето се приобщава към
него. То все още не знае кое е вредно
и кое полезно за него. Храната се
сервира в определени часове. За
някои от децата това е реалният

час на хранене, но за други – не е.
Лишеното от избор дете трябва да
се подчинява на колектива. В разрез с хигиената на храненето то
втори път трябва да се подчини на
колектива и да изяде поднесената
му храна, независимо дали тя е при
емлива или желана в момента от
неговия организъм.
Бих искала тук да засегна, без да
коментирам, един въпрос: дали
храната, приготвена от специалистите като дневно меню за децата,
отговаря на необходимата за формирането на тяхното добро здраве,
растящ и развиващ се организъм.
В детския дом е обичайно явление
детето да отказва поднесената му
храна по някакви вътрешни подбу
ди, продиктувани му от все още
съхранения инстинкт.
Но тук се намесва още един въпрос –
невежеството на родителите. Често
по тяхно настояване се апелира де-

тето им да се заставя да изяжда сервираната храна. Съображенията са,
че “детето расте” и трябва да бъде
нахранено добре, а се взема и предвид, че за храната е заплатено...
Един доста разпространен начин за предизвикване на апетит
у детето е честото прибягване
до лекарства и билки. И тъй като
парите са голям двигател – шар
латаните са се погрижили и за
това. Загрижените родители ги
купуват и към утежненото състояние на детския организъм се
добавя някаква съмнителна смес
– детето се заставя да я погълне.
И отново е победено – апетитът е
събуден, а пазещият го природен
инстинкт е притъпен – то вече
яде всичко, което му се поднася.
Едно от лошите последствия на
прехранването, особено с храни от
животински произход, са болните
сливици...
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Законът “работа – почивка”...
... строго дозиращ времето, определено за работа, както и това за почивка. Работи ли се без почивка,
законът вече е нарушен и наказанието е преумора, похабяване,
износване и болести. Почива
ли се повече от определеното
– законът също е нарушен – пос
ледствията са “ръждясване”, болести и израждания на тъканите.
За всеки жив организъм дните на
почивка са дни на възстановяване.
След почивка работата продължава с увеличени възможности,
но естествено тук има още едно
изискване – при неспазването на
което природният закон отново е
нарушен – до почивката да се стига
след добре оползотворен ден в работа и труд. Няма ли съответното
физическо натоварване, от което се
нуждае организмът, с изразходване
на физически и психически сили,
почивката не се приема добре от
него. Предоставените ни от природата физически и душевни ресурси трябва да бъдат оползотворени и изразходвани, за да бъдат
заменени с нови.
Денят за работа приключва с идването на нощта. Отделно от това
човекът си е определил и ритъм
на работа от 6 дни, като седмият
е определен за полагащата му се
почивка. Този ритъм е съобразен с
възможностите и изискванията на
неговата природа. Но какво се получава в нашия цивилизован свят?
Почивката е налице! Човекът е раз-
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товарен от ежедневното си напрежение – натоварване на мускули,
нерви, дробове, сърце и т. н., но
единственият орган, който не само
не се щади, а обратното – продължа
ва да се натоварва, дори извънредно
— това е стомахът! Точно в този ден
се мисли за специалните кулинарни
рецепти, за хубавото хапване, за наслаждението и удоволствието от
богатата трапеза. А не се взема пред
вид, че седмичната умора обхваща
целия организъм – включително
и стомаха.
Нека си спомним за ежедневието на
изтеклата седмица – никой не е пропуснал нито една закуска, обяд или
вечеря. Стомахът вечно действа.
Преяждането, лакомията, мисълта
за кафето, бирата, за различните
лакомства на цивилизацията са станали наше обикновено ежедневие.
За спазването на някаква хигиена на
храносмилането с даване на почивка на стомаха и храносмилателната
система не се предприемат никакви
мерки. Дори е изгубен критерият за
истинската им здрава форма. Последствията са ясни – гастрит, язви,
колити, запек и т.н., носени с години. Подобен подход говори не само
за безотговорно отношение към себе
си, а и за невежество. За почивка на
стомаха въобще не се мисли, а единствената форма за това е спирането
на храненето — гладуването.
Не може да се говори за здраве,
ако храносмилателният апарат
не е пълноценен и в здрава фор-
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ма. От неговата работа зависи
изхранването и зареждането на
тялото със сили, както и поддържането на очистителните
процеси.
Древният физик, математик и философ Питагор, основател на знаменитата философска школа, преди
вземане на важни решения в живота
си е провеждал 40-дневно гладуване
с приемане само на вода. С убеждението, че то е радикално средство
за поддържане на умствената
дейност и творческата мисъл, той
периодично го е практикувал, като
го е съчетавал с вегетарианска форма на хранене. Същото е изисквал и
от своите ученици. В древна Елада

философът Сократ (ок. 469-399 г.
до н. е.) е практикувал системно 10дневен глад и вегетарианска форма
на хранене по същите причини.
В древния Египет гладуването се е
практикувало като средство за поддържане на добро здраве. По този
повод древногръцкият историк Херодот след една обиколка на страни
от Средиземноморието и посещение на Египет пише: “Египтяните,
най-здравите между смъртните,
всеки месец гладуват по З дни, като
през това време вземат очистителни...” Останало е стенописно изображение как робиня поднася на
красавицата фараонка Нефертити
съд с очистително...

Как стигнах до моята
плодово-чайна разтоварителна система
Първото ми запознанство с гладолечението беше в неговата строга
класическа форма. При тежките
ми заболявания (туберкулоза
на белите дробове, цироза на
черния дроб, миокардит, язва
на дванадесетопръстника и още
много други) кризите бяха неизбежни. И тъй като в нашата страна
нямаше лекари, специалисти в тази
област, а нямаше и клиника, където
би било уместно да бъда лекувана,
аз изпаднах в затруднено положение. Но въпреки всички тези
трудности аз нямах избор и борбата трябваше да продължи.
Битовите ми условия бяха лоши,
обкръжението ми – без разбиране
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по проблема. Трудните моменти,
които преживях, грешките, които
допуснах от незнание, и безизходното ми положение караха мисълта
ми да работи непрекъснато и да
търси път към спасението.
По-късно научих за омекотените
форми на гладуване, но те се оказаха неприложими за мен. През цялото това време не е минавал и ден,
без да продължавам да обмислям
пътя за спасението си. Аз съзнавах,
че състоянието ми беше тежко и за
да се справя, трябваше да имам
по-солидни знания. Започнах да
си доставям книги от чужбина
на всички езици, които превеждах и изучавах. Непрекъснатото
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експериментирах върху себе си и
върху моите приятели-сътрудници.
Същевременно въпреки все още
малките ми и ограничени познания
по проблема, въпреки допусканите грешки и лутания, здравето ми
започна да се подобрява. Същев
ременно се вглеждах и в хората около мен. Болните бяха много. Млади
хора влачеха с години бремето на
тежки хронични заболявания със
следи на израждания и пълнеха болничните заведения.
Хората боледуваха и се лекуваха с години. Пред мен стоеше
парадоксалното положение на
цивилизования човек с неговата огромна култура, обширни
познания в науката, но лишен
от щастливия живот на здравия
човек. Докато обикалях болници
и санаториуми, аз станах свидетел как прекрасни, талантливи
и цветущи в своята младост хора
умираха. Самата аз загубих свидни
и непрежалими приятели, нестигнали дори до 25-годишна възраст,
жадни за живот...
С опознаване на различните варианти и начини на гладолечението
започнах да обмислям лека и оме
котена форма, приспособена към
вкуса на нашия народ и възможностите на нашата страна, приложима
без необходимост от отпуски, клинична обстановка и без да се променя начинът на живот, воден до този
момент, с всички професионални и
битови задължения. За откриване
на клиника в нашата страна все още
не можеше да се мисли.
Изпробваните омекотени системи
на Аре Веерланд, Алма Нилсън и
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Норман Уокър с ползване на зеленчукови бульони и сокове се оказаха неподходящи и неприемливи за
българина, а и не дадоха задоволителен резултат.
През това време на лутания, наблюдения и търсения пътя към здравето аз си дадох сметка, че буквално
спасих своя живот и подобрих
състоянието си при тежки битови
условия. Това ме доведе до извода,
че щом аз с безнадеждното си състояние, лекувано безрезултатно
с години наред, получих подобрение с почти самонадеяно гладуване, значи това е постижимо и
за всички останали.
Силно ме впечатли сентенцията на
Хипократ, която ме накара дълбоко
да се замисля: “Храната трябва да
бъде вашето лекарство и лекарството — вашата храна.” Ако има
действително храна, която може да
бъде приета като лекарство — първото място се пада на плодовете.
Тъй като плодовете трябва да се
сдъвкват, аз си дадох сметка и се съобразих с този изключително важен
момент. С отделянето на слюнката
се оказа, че се отделят и ценни
лечебни компоненти. С дъвкането
същевременно става трениране на
зъбните и устните тъкани и нерви.
Действайки освежаващо на цялата
устна кухина, то активизира зъбните нерви, като упражнява и цялостно въздействие върху организма, в
който всичко е свързано. Оказа се
също, че дъвкането влияе пряко на
перисталтиката на червата, която
може да стане четири пъти по-активна, с което съдейства за оздравителните процеси на стрмашно-

чревния тракт.
Второто нещо, към което се насочих, бяха билковите чайове. Това,
което ме накара да се ориентирам
към тях, беше старата традиция у
нашия народ – при настинки и други болестни неразположения да се
остава на топъл билков чай. Давах
си сметка и за богатия им биологичен заряд от витамини, соли,
микроелементи, слънчева енергия
и пр. – сериозна необходимост за
един боледуващ организъм. За подслаждане на чая не се ползва захар
или захарин, а мед – чист природен
продукт. Същото се отнася и за
билките, които растат, отглеждани
от самата природа, без наторяване
и пръскане.
Плодовете, топличките чайове,
медът – всички те, признати с целебната си сила, оформиха моята
система. Своята собствена аптечка аз подредих с “лекарствата” на
природата. Включени в дозирани
количества, те омекотяваха строгата форма на гласуването – то
ставаше леко поносимо и във възможностите на всеки.
Често ми се възразява, че това не е
гладуване, тъй като се приема “храна”. И това възражение се прави от
хора с фанатична и консервативна
мисъл, лишени от широта на ми-

сълта, за които съществува само
възприетият от тях шаблон, в случая строгата форма на гладуване.
Лошо и пакостно е човек да е фанатик, защото нито науката, нито
животът се крепят на шаблони. С
включване на около 1/2 кг плодове и
на билков чай не може да се говори
за нахранване. Постигната е омеко
тена форма на глада.
Провежданите курсове с череши,
черници, вишни, круши, ябълки,
праскови, дини, грозде и пр. се
съпровождаха с чувство на приятност и само за дни някакво
носено с години, а понякога и с
десетилетия хронично заболяване даваше първите си признаци
на оздравяване.
Оказа се, че плодово-чайният разтоварителен режим е единственото
лечение при голям брой хронични
заболявания. С напредването на експерименталната работа и сега все
още списъкът на излекуваните болни продължава да се увеличава.
За плодово-чайния разтоварителен
режим, обявен за национално постижение, заслугата не е само моя, а
и на моите съмишленици и пациенти. Българинът, със своя буден дух
и тънка интелигентност, с интерес
приема всичко ново, дори това да е
свързано с рискове.

Душевната настройка като принос за здравето
Не може да се мисли за здраве, ако
не съществува пълна хармония между физика и психика. Човекът е
емоционално същество и всяко из-

живяване, било то добро или лошо,
отеква като ехо в цялата му същност,
като оставя своите положителни
или отрицателни последствия...
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Няма неизцерима болест,
но има неизцерими болни.
*
Само глупостта не се цери с глад!
*
Пълен стомах — празна глава!
*
Всичко трябва да бъде с мярка и
по желание, не бива да насилвате
организъма.
~ Лидия

ЛИДИЯ КОВАЧ
ЕВА

136

137

СП. ЕНТУСИАСТ 4/09 + ИНФОСВЯТ

ТЕРОРИЗЪМ
ИЛИ
НАРОВИ ДЪРВЕТА

В последните години представата
за Близкия Изток се свързва с едно
единствено понятие – тероризъм.
То стана устойчива асоциация, всяваща ужас в съзнанието на западния
човек, който обсебен от страха, при
спомена за някои наистина трагични събития, поставя клеймото на
негативизма върху цялата същност и
култура на арабския свят.
Истината е, че съвременното общество твърде малко познава културата и философията, изградена
и битуваща в това културно пространство, което допълнително увеличава неприязънта и страха към
нея, защото както е известно от
психологията – за човека всичко,
което е непознато и чуждо, е потенциална заплаха. Причините за

Отбуленият Смисъл в поезията на Близкия Изток

това културно непознание са много
и от различен характер. Една от
главните несъмнено е трудността
на арабския език (той е на първо
място по сложност в света!), а и в
съвременното общество има твърде малко специалисти, които да се
занимават с превод на поетични
и философски текстове. Самият
превод също се оказва проблематичен, поради различните образни и
символни системи в рационалната
западна и изначално интуитивната
източна култури. Много от метафорите и образите-символи се оказват
непонятни за рационално-приложно ориентираното съзнание на западния човек, което не може да прозре същността им. Но тази изключителна образна дистанция успява
и да очарова читателя със своята
оригиналност и изящност, обагряйки арабската поезия с непознати
сравнения, разгръщащи пред въображението му географски и духовни пейзажи от думи.

СИМВОЛЪТ НА БУЛОТО В ИСЛЯМА
Един от първите устойчиви асоциативни образи, които възникват в
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съзнанието на западния човек, при
споменаването на Близкия Изток, е
образът на забулената в черно жена,
символизиращ за него безправието, унижението и овеществяването
на жената – превръщането й от
личност в безлична, прагматична
притурка в мъжкия свят на това общество.
Но забулването има и един непознат, далечен и тайнствен смисъл, убягващ от нашето западно
полезрение. То носи дълбок философски дискурс, напълно различен
от схематичната ни, повърхностна
интерпретация. Основата на този
философски смисъл се корени в
ислямското осмисляне на света
като “изначално повит”. Като не
само светът, но и Творецът сам за
себе си е скрит и непознаваем, което се подчертава от съществуване-
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то на неговите 99 “най-прекрасни”
имена, като нито едно от тях не го
назовава пряко. От тази непознаваемост, забуленост на Бога, следва и покриването, забулването
на всичко свещено в ислямската
култура. Така забулването на жената придобива нов, различен и
дълбоко философски смисъл. То
не е отнемане на личностното,
поругаване на нейната природа, а
точно обратното – символизира
преклонението пред свещеността на нейната същност, нейното
остойноствяване чрез измеренията на сакралното и божественото.
За съжаление, в ежедневния живот
философските смисли се просмукват и изчезват в битовото така бързо, както редките капки дъжд се поглъщат от пясъците на пустинята.

РЕИНКАРНАЦИЯ НА ЖЕНСКАТА СТОЙНОСТ В ПОЕЗИЯТА
За ислямската култура словото е
издигнато в култ, защото то пряко
кореспондира със същността на
Твореца. По подобие на Християнството и в Исляма словото е проекция на божествеността – то сътворява, изпълва и съхранява битието.
А поезията, като едно от неговите
естетически и философски превъплъщения, се схваща като венец на
изкуствата, начин за приближаване
до надбитийното. От тук се ражда
и изключителната образност в поезията, стремежът към съвършенство на изказа, на което се дължи
честото натрупване на синоними за
едно и също нещо или търсенето на
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асоциативни образи, чрез които да
се “забули”, да се подскаже реалният образ, за който се говори.
Интересно е да се проследи проекцията на жената в тази сакрална
област – поезията. Всъщност тук
е мястото, където философското
осмисляне на женската природа получава своята реинкарнация, завръща се към пиедестала на свещеността, отреден й в древните корени на
тази култура и отнет й от суровото
битие на пустинята. В поезията жената се реализира и реинкарнира
чрез въплъщаването си в два основни образа – жената-вдъхновение и
жената- творец.

Универсална проекция на жената-вдъхновение в арабската
литература е митът за Лейла и
Маджнун, развил се в цяла естетическа концепция, чиято основа е идеята за изпепеляващата
платонична любов, която носи
за влюбения лудост (в буквалния
смисъл), саморазрушение, но и
възможност за духовно прераждане в кръговете на мъдростта.
Концепцията и сюжетът на този
мит са познати и почти универсални – невъзможността на поета
Маджнун да се ожени за своята любима – Лейла, го довежда до лудост,
от която той се опомня след дълго
време и открива смисъла на божествената, вселенската същност на любовта, която вече не се побира само в
образа на любимата, а е всеобхватна
като самото битие. Лейла загубва
личностните си характеристики
и се превръща в образ, побиращ
цялостната любов към света.1
Интересни тук са имената на героите – Маджнун, което в превод
означава “луд, обезумял” и Лейла
– “нощ”. Името на жената отново
ни отвежда към философската
идея за “забулването” на смисъла
– както нощта забулва, потъмнява
града, така и Лейла забулва разума

на поета. Но в този мит основна е
идеята за необходимостта от това
любовно забулване, без което не би
могло да се постигне разкриването
на висшия смисъл на любовта. Тук
жената не е въплъщение на злото,
на обречеността, която убива разсъдъка на любимия, а е проводникът,
медиаторът към божествения смисъл. Тя е свързващото звено между
две различни реалности – тази на
ежедневието, на битието и другата
– на мъдростта, на надбитийното
– творческата реалност на “отвъд”.
Загубвайки конкретните си личностни черти, в края на мита
Лейла и значимостта й за духовното израстване на поета стават
образ на всички жени, на цялата
женска природа и същност. Така
жената става образ-метафора на
духовното прераждане, на пътя
към усъвършенстването – реинкарнира се нейната изначална
сакралност.
Навлизайки в света на поезията,
вече не като неин обект, а като творец, жената сама тръгва към правото си на надбитийни параметри, защото поетът, творецът, в арабската
култура се схваща като личност,
способна да се докосне до божественото. Пътят на жената-творец

1

Този универсален образ можем да свържем и с по-близкия до нас образец на
легендата за Орфей и неговата любима Евридика: “Живата Евридика ме дари
с блаженство, мъртвата ми посочи пътя на Истината.” Ако обърнем поглед към
митовете на индуизма, ще го открием и в легендата за бог Шива и божествената
му съпруга Парвати. Парвати се самоизгаря в жертвена клада, а преизпълненият
със скръб Шива открива път в аскезата и медитацията. “Парвати трябвало да умре
като девица, за да се прероди по-късно в осмисления образ на Ума – Майката. Нещо
трябва да умре, преди да стане възможно нашето Раждане; ние не бихме могли да
се Родим без жертвоприношение” – ще заключи в своя енциклопедичен речник
Джан Напърт. – Б. р.
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не е лесен. В чисто прагматичен план тя се
сблъсква с недоверието на социума и трябва
да отговори на неговите завишени критерии.
Това прави арабската поезия, сътворена от
жени, свръхобразна и свръхсетивна. За нея
е характерна една открита, искрена интимност, която е твърде рядко срещана в западната литература. Пример за това е поетесата
Гада Ас-Самман. Изразителността на нейното творчество поразява чрез рисуването на
живи, реални картини на емоционални състояния, чрез способността да се представи
интимният свят чрез образи:
Щом ме споходи лицето ти
ставам остра
като крайбрежен пясък, чийто зрънца туптят
под снагата на бляскава лятна нощ
в ритъм с тъпаните на вълните
и приглушената звездна музика…
Подобна яркост и образност на стиховете е
несъмнено изненадваща и очароваща. Рядко
арабските поети назовават нещата с реалните
им имена – при тях ключови изразни средства са метафорите и сравненията. Едни от
най-характерните метафори са нощните пеперуди, които изгарят крилете си на пламъка
на свещ, както и тръстиковата флейта. Образът на пеперудите символизира самите
поети, въплъщава техният стремеж към
съвършенство и божествено познание,
който реалността изгаря със своята опустошаваща несъвършеност, като в крайна
сметка творческият импулс в този самосътворен образ се оказва страданието на
поета. Нощните пеперуди носят още усещането за мистика и тайнство у читателя, те са
създанията, които живеят на границата на
реалното и трансцедентното, поради което
се явяват и образ на фината нишка, наречена
Смисъл. Другият устойчив образ, свързан
основно със суфизма и неговите поетични об-
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разци, е образът на тръстиковата флейта, който
символизира душата на
човека – топос и проводник на божествената енергия и единствената връзка
на човека с надбитийното.
Интересно е да се наблюдава изразната система
при жените поети. При
тях експресивността на
стиха е изключително характерна, усещанията и
емоционалните състояния
се материализират изцяло чрез образи. Така е и в
поезията на кувейтската
поетеса Суад Ас-Сабах:
Изненадах те…
Да отпиваш черно кафе
От реката в очите ми
И в тях да четеш своя
сутрешен вестник.
Захванах кафенетата да
обикалям –
За да ме изпиваш;
Захванах да купувам
сутрешни вестници –
За да ме четеш…
Изненадах те…

Робовладелецо,
Който препускаш на кон върху вените на ръцете ми,
И държиш в ръце ключовете на живота ми,
И запечатваш устните ми с червения восък,
Умолявам те за хиляден път,
Дай ми свободата да викам
И не заставай между мене и облака,
Когато вали от небето.
(Суад Ас-Сабах)
За красотата и множеството измерения на арабската поезия може да се
говори много. Това е тема,
неизчерпаема в скромните
редове на подобна статия.
Но по-важно е усещането
за опияняващата й красота, реинкарнацията в собственото ни съзнание за
стойността на жената (независимо къде – в арабския или в останалия
свят! ), както и желанието
да погледнем от другата
страна на нещата и да
прозрем под булото на
чисто битовото красотата на напъпилите нарови
дървета на Смисъла.

Арабската поезия, особено при жените-поети, е
поезия на прякото неназоваване, на уловените като
дихание мигове, на емоцията, която сякаш се стреми
да избяга от субективната,
интимна емоционалност
и да се облече в яснотата и
конкретиката на реалните,
ежедневни образи.
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